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GİRİŞ
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, sağlık hizmetlerinin
sunumundaki değişikliklerin yanında,

kişilerin hizmetin sunumu ve niteliğine

yönelik beklentileri de değişmektedir. Bilgi çağındaki hızlı gelişmelerin açık şekilde
fark edildiği günümüzde, bireylerin kişisel gelişime önem vermesi, toplumsal
gelişime duyarlı olması, sorgulaması, düşünebilmesi, akılcı ve sağlıklı kararlar
verebilmesi ve eleştirel düşünebilme gücüne sahip olması beklenilen özelliklerdir.
Günümüzde, bireylerin sahip olması gereken temel becerilerden biri olduğu
düşünülen eleştirel düşünme becerisi, her geçen gün daha da önemli bir kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle ‘bilgi toplumu’ olarak adlandırılan çağımızda, bireylerin araştırma
yapabilme, sorun çözebilme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi çeşitli
düşünme yollarını bilme ve uygulayabilme, öğrenme sürecinde etkin olma gibi bir
çok niteliğe sahip olmaları gerektiği düşüncesi, düşünme ve öğrenmenin nasıl
gerçekleştiği konularını ön plana çıkarmıştır(Güven,Kürüm,2006:76).
Bir toplumun, geçmişin bilgi birikimine sahip olması önemli görülmekte,
ancak daha da önemli olanın, özgün ve yeni bilgiler üretebilmek olduğu
vurgulanmaktadır. Bilgiyi üretebilmenin, eleştirel ve yaratıcı düşünmenin bir ürünü
olduğu belirtilmektedir. Eleştirel ve yaratıcı düşünme, toplumsal sorunların
çözümünde de bireylere yol gösterici olmaktadır(Aybek,2007:4).
Eleştirel düşünme, bir kanıt ya da öneriyi değerlendirirken o bilgiyi
doğruladığı halde, ona karşı çıkan, araştırma, inanış ve hareketleri mantıklı sebeplere
dayanarak, objektif olarak yargılama ve bunu yaparken düşünce tarzını da sorgulama
ve izleme yeteneğidir. Eleştirel düşünme, rasyonel bir şekilde belirli iddiaların akla
yatkınlığını, yargılama yeteneğini, kanıtları tartmayı, üstü kapalı şeyleri mantıklı bir
şekilde

öne

sürmeyi,

karşıt

fikirler

ve

alternatif

hipotezler

sunmayı

gerektirir(Öztürk,2006:8-17).
Uygulamalarında hızlı ve doğru kararların alınması ile karşı karşıya olan tüm
mesleklerde eleştirel düşünme gücüne sahip olarak akılcı kararların alınması, yeni
gelişim ve değişimlere uyum sağlamada büyük önem taşır. Bu doğrultuda ulusal ve
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uluslararası tüm hemşirelik kuruluşları, eleştirel düşünme gücünü hemşirelikte
aranan evrensel bir davranış olarak nitelendirmektedir(Şenturan,2008:23).
Hemşirelik bir toplum hizmeti olarak en eski tarihlerden beri var olan,
insanları sağlıklı kılmak, rahatlığını sağlamak amacı ile ortaya çıkan bir meslektir.
Hemşireliğin genel amaçları yüzyıllar boyunca aynı kalmakla beraber, hemşirelik
uygulamalarının kapsamı ve niteliği toplumların değişen gereksinimlerinden
etkilenmiştir. Toplumlar, toplumsal dinamikler, sağlık bakım gereksinimleri ve
sağlık

politikaları

değişirken

hemşirelik

de

modern

bir

meslek

haline

gelmiştir(Erdemir,1998:59).
Modern

mesleki

eğitim

anlayışı;

bireylere

düşünme

becerilerinin

öğretilmesini, meslek ahlakının ve bilincinin kazandırılmasını, bireysel değerlerin
farkındalığını arttırmayı, sosyal gelişime istekliliği, farklılıklara saygı duymayı
hedefler.
Hemşirelerin eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları, güvenli ve etkili
bakım vermeleri açısından son derece önemlidir.
Günümüzde hemşirelik alanında eleştirel düşünmeye önem verilmesinin
nedeni, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin önemli bir kısmını yürütüyor olmaları, hızlı
mesleki gelişim ve bu bağlamda mesleksel beklentilerin her geçen gün artması
sayılabilir.
Araştırma yapması konusunda kişinin desteklendiği, eleştirel düşünmeye
cesaretlendirildiği ve hemşirelik bakımına önem veren yönetim düzeninde hemşirelik
bakımı istendik hedeflere ulaşabilir.
Hemşirelik bakımının içeriğine ve niteliğine dinamik kazandıran eleştirel
düşünme becerisinin yetersizliği, hizmette kaliteyi, etkinliği ve yeterliliği, meslekte
profesyonelliği, otonomi ve güç sahibi olmayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Bu nedenle, hemşirelik mesleği üyeleri ne kadar iyi düzeyde eleştirel düşünme
becerisine sahip olurlarsa o ölçüde toplum sağlığını koruma, geliştirme ve yaşam
kalitesini arttırma yönünde etkin hizmet verebilirler(Öztürk,2006:10-11).
Sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan hemşirelerin bakım rollerinin yanı sıra,
danışmanlık, eğitmenlik, karar vericilik, yöneticilik, savunuculuk rolleri de vardır.
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Hemşirelerin etkili bakım sunmada, artık yalnızca mesleki bilgi ve
uygulamaları yeterli değildir, entelektüel ve analitik becerilere sahip olmaları da
gerekmektedir(Bayık,2008:93).
Çalışmanın birinci bölümünde; düşünmenin tanımı, düşünme çeşitleri ve
düşünme süreci açıklanmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde; eleştirel düşünmenin tanımı, tarihçesi,
özellikleri, eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörler, eleştirel düşünen bireyin
özellikleri, eğitimde eleştirel düşünme, eleştirel düşünme ölçme araçları, eleştirel
düşünme modelleri, eleştirel düşünme ile ilgili yapılan yurt içi ve yurt dışı çalışmalar
ve eleştirel düşünmeyi geliştirmeye yönelik yöntemler incelenmiştir.
Çalışmanın üçüncü bölümünde; hemşirelikte eleştirel düşünmenin önemi,
hemşirelik süreci ve eleştirel düşünme konuları ayrıntılı olarak açıklanmaya
çalışılmıştır.
Çalışmanın dördüncü bölümünde; araştırmanın verileri analiz edilerek,
bulgular açıklanmıştır.
Çalışmanın beşinci bölümünde ise; araştırmanın teorik ve analiz sonuçları
değerlendirilmiş, tartışma ve öneriler kısmına yer verilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

1. DÜŞÜNME VE DÜŞÜNCE
Küreselleşme süreci ile pek çok alanda yaşanan hızlı değişimler, bireyleri ve
kurumları köklü değişimlere itmiş ve değişimin gerçekleşmesinin ana unsurlarından
olan düşünme becerisini, insan hayatının en temel becerisi haline getirmiştir.
Böylesine hızlı değişimlerin yaşandığı günümüz koşulları, bireylerin değişimlere
uyum sağlayabilmelerini, eğitimin niteliksel anlamda yeniden yapılandırılmasını,
bireylerin bilgiyi seçme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanabilme becerisine sahip
olmalarını gerekli kılmaktadır.
Bilgi toplumunda yaşayan her birey için, olguların, kavramların ve
genellemelerin yapı taşlarından bilginin nasıl yaratıldığını tanımlama, bilginin nasıl
organize edilebileceğini öğrenme ve yeni bilgiyi yaratma yeterliliğinde, düşünce
önemli bir yer tutmaktadır (Uysal,Tezci,2004:167-169).
Düşünme kavramı, günümüze değin farklı bilim adamları tarafından, farklı
şekillerde incelenmiş olmakla beraber, ilk kez Antik Çağ Yunan Felsefesi’nde
incelenmeye başlanmıştır.
Yirminci yüzyıla kadar, mantık bilgisine sahip olmanın, düşünme için
vazgeçilmez bir unsur olduğuna ve kişisel durum ve süreçlerin düşünmeyi
etkilemediğine inanılmıştır.
Günümüze kadar, düşünme üzerine pek çok tanım yapılmıştır.
Türk Dil Kurumu’nun (1983) Türkçe sözlüğünde düşünmenin tanımı
şöyledir: Düşünme, zihinden geçirmek, göz önüne getirmek, bir sonuca varmak
ereğiyle inceleme, karşılaştırma ve oradaki ilgilerden yararlanma gibi, zihin
işlemlerinden geçirmek, muhakeme etmek, zihinle arayıp bulmak, bir şeye karşı ilgili
ve titiz davranmak, tasalanmak, değerlendirmek, ayrıntıları iyice incelemek
(Karadeniz,2006:11).
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Felsefede düşünme; zihnin kendi kendisini bilgi konusu yaparak, zihinsel
çalışma incelemesi şeklinde tanımlanmaktadır. Metafizik görüş; „dışımızdaki
nesnelliği, düşüncemizin yansıması‟ sayarken, diyalektik görüş ise düşüncemizi,
„dışımızdaki nesnelliğin yansıması‟ saymaktadır. Her iki görüş de ters açılardan da
olsa, düşünmenin bir yansıma işi olduğunda birleşir. Bu anlamdaki düşünme, ruh
biliminde zihinsel dikkati dile getirir (Dirimeşe,2006:15).
Eğitim felsefecileri; ancak düşünme yeteneğini geliştirerek insanın kendini
gerçekleştirebileceğini, varlık ve olayların anlamlarını bu şekilde kavrayabileceğini
düşünmektedirler (Cihaner,2007:6).
Heideigger (2009:2-3), düşünmemekle ilgili kaygılarını şu şekilde dile
getirmektedir. “En kaygı verici olan bizim hala düşünmememizdir; hala, üstelik
dünyanın durumunun gittikçe daha kaygı verici olmasına rağmen. Görünüşe
bakılırsa bu gidişat insanı gecikmeksizin, ne olması ve ne yapması gerektiği
konusunda saf hayaller kurmaktan, konferans ve kongrelerde konuşmaktan ziyade,
eyleme davet ediyor. Binaenaleyh, eksik olanın düşünmekten ziyade eylem olduğunu
söyleyebiliriz”
Düşünme etkinliği aslında bir üretim etkinliğidir. Mevcut kavramlardan yeni
kavram veya kavramlar üretme, kavramlar arasındaki ilişkinin anlamlandırılarak yeni
düşüncelere ulaşma becerisidir. Toplumsal gelişim ve değişimin sağlanabilmesi
ancak bu becerilere sahip bireylerin varlığıyla mümkündür.
Düşünmek bütün beceriler gibi, öğretilebilen, öğrenilebilen, geliştirilebilen
bir yetenektir (Yalçın,1999:121-125).
Düşünme,

bireylerin,

karşılaşılan

durum

veya

durumları

anlamlandırabilmede, problemler için uygun çözüm yollarını üretebilmede kullandığı
dinamik bir zihinsel süreçtir.
Düşünce, düşünmenin ürünüdür (Cantürk Günhan, Başer,2009:452).
Düşünme becerisi sayesinde birey, kendisine sunulan olay ve durumları
olduğu gibi kabul etmez, olay ve durumlar arasındaki ilişkileri analiz ederek, yeni
çıkarımlara ulaşmayı hedefler.
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Heideigger‟in (2008:24) de söylediği gibi; “Onu sadece önümüze çıktığı
(başımıza geldiği ) şekliyle kabul etmeyiz, söylediğimiz gibi şeyin arkasına erişmeye
koyuluruz. Orada genel olarak şeyle birlikte duranın ne olduğunu öğreniriz. Onun
hakkında bir fikir ediniriz. Evrensel olanı araştırırız”.
Bireyin düşünme etkinliğini, sahip olduğu genetiksel faktörler, almış olduğu
eğitim, yaşadığı fiziksel çevre ve yaşam deneyimleri etkilemektedir. Önemli olan,
sahip olunan özelliklerden hareketle, rasyonel ve objektif karar verme eylemini
sağlıklı şekilde yerine getirebilmektir. Sağlıklı kararlar, güvenilir toplum yapısı
oluşturmada ana unsur ve gelişimi destekleyecek anahtar role sahiptir.
Düşünmek, bir bireyin mantıklı, gerçekçi, dürüst ve adaletli olmasına,
gerektiğinde eleştirel düşünebilmesine ve bir karara varabilmesi için de belli bir süre
için arkaya yaslanmasına ve soğukkanlı davranmasına neden olur (Öztürk,2006:1516).
İnsanların düşünebilen yaratıklar olduğu bilgisinden hareketle, herkesin aynı
nitelikte düşünmediği gerçeğini de göz önünde bulundurarak, düşünme ve iyi
düşünme kavramları arasındaki farkın incelenmesi ve sonuçların ortaya konulması,
düşünme sürecinin aydınlanması bakımından önem arz etmektedir, çünkü insanların
düşünme yeteneğine sahip olması iyi düşünebilmeleri anlamına gelmemektedir.
Düşünme, doğal olarak öğrenilir, iyi düşünme ise kendiliğinden ortaya çıkmaz, belli
bir çabayı gerektirir.
Aristoteles‟e göre düşünme; insanı hayvandan ayıran belirgin bir öz
niteliktir, kişinin bağımsız ve kendine özgü eylemidir (Uçan,2008:18).
Öğrenme psikolojisi konusundaki çalışmalarıyla tanınan R. Thomson‟a
(1969) göre düşünme terimi, aşağıdaki sıralanan altı değişik durumu anlatmak için
kullanılmaktadır:
1- İçe dönük istekleri yansıtan hayal kurma gücü,
2- Anımsama, zihinde arayıp bulma,
3- Hayali düşünme, imgelemek,
4- Uyarmak ve dikkati çekmek amacına yönelik zihinsel süreç,
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5- Belli bir şeye ya da şeylere inanma,
6- Akıl yürütme, sorun çözme ve eleştiriye yönelik zihinsel süreç.
John Dewey‟e (1973) göre, herhangi bir kimsenin her şeyi düşünmesi olanaksızdır.
Hatta hiç kimse deneyim geçirmediği, hakkında bilgi sahibi olmadığı bir şey
hakkında düşünemez. Bu nedenle düşünmek, deneyimlerin veya karşılaşılan
durumların sonucunda ortaya çıkan bir süreçtir (Karadeniz,2006:12-13).
Pascal‟a göre, insan düşünmek için doğmuştur. Düşünmek onun bütün
değeridir. O düşünebildiği oranda özgürdür. Düşünce, tarihi değiştiren ve
uygarlıkları yaratan bir güçtür. İnsan aklının olanakları uzay kadar sonsuzdur.
Düşünme tembelliğinden kurtulan, çalışan beyin hücreleri aklın gücünü arttırır.
Ancak, bu sonuca ulaşmak, uzun süreli ve sürekli bir çaba gerektirir
(Cihaner,2007:6).
Ġyi düĢünen birey;
-

Bir problemi veya durumu açık şekilde ifade edebilme,

-

Eyleme geçmeden önce düşünme süreçlerini aktif şekilde kullanabilme,

-

Mevcut durum veya durumlar arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme,

-

Deneyimlerini, mevcut durumun analizinde kullanabilme,

-

Problemli ve belirsiz durumlar karşısında sabırlı olabilme,

-

Olasılıkların analizinde, dikkatli ve detaylı düşünebilme,

-

Verilerin, problemli durumlarla ilişkilendirilmesinde yol gösterici olması
bakımından yaratıcı olma özelliklerine sahiptir.

Aristo‟ya göre doğru düşünmenin kurallarını belirleyen bilim, mantıktır ve
Aristoteles mantığında da üç önemli kural vardır:
1- ÖzdeĢlik Ġlkesi: Her kavram kendi kendisine özdeştir.
2- ÇeliĢmezlik Ġlkesi: Birbiri karşısına konulmuş iki çelişik yargı aynı zamanda
doğru olamaz, birinin yanlış olması gerekir.
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3- Üçüncünün Olmazlığı Ġlkesi: Birbiri karşısına konulmuş iki çelişik yargı
aynı zamanda yanlış olamaz, birinin doğru olması gerekir.
Bu üç ilkeye dördüncü ilke de bazı mantık bilimciler tarafından eklenmiştir.
4- Yeterli

Neden

Ġlkesi:

Her

yargının

mutlaka

yeterli

bir

nedeni

vardır(Berber,Akbulut ve ark.,2002:49).
Heidegger (2009:1-2) düşünme üzerine şunları söylemektedir:
-

Akıllı bir yaratık olan insanın, istediği takdirde düşünebilmesi gerekir,

-

İnsan gerekli imkana sahip olduğu sürece düşünebilir,

-

Yalnızca, kendisini düşünmemiz gereken şeyden hoşlandığımız takdirde
düşünmeye muktedir olabiliriz,

-

Bir şeyi düşünmek, ancak düşünmenin olduğu yerde mümkündür.

Düşünmeyle ilgili öğretimin üç bileşeni vardır:
1. BiliĢsel Süreçlerin Öğretilmesi: Eğitimin bu kısmı, nasıl düşündüğümüz,
belleğimizin nasıl çalıştığı, nasıl düş kurduğumuz ve nasıl öğrendiğimiz gibi
bilişsel süreçlerin öğretilmesiyle ilgilidir.
2. DüĢünmenin Bilincinde Olma: Düşünme becerilerini etkili olarak
kullanabilmeleri için öğrencilerin kendi düşünce süreçlerini gözlemlemeleri
ve

değerlendirmeleri

öğrencilerin

nasıl

gerekmektedir.
düşündüklerinin,

Düşünmenin
nasıl

yargıda

bilincinde

olma,

bulunduklarının

tartışılmasıyla kazandırılabilir.
3. Epistemik BiliĢ: Epistemik biliş, bilim adamlarının, mucitlerin, sanatçıların,
düşünme süreçleriyle ilgilenmektedir (Seferoğlu, Akbıyık,t.y:197).
Düşünme, insanlara problemli durumlar karşısında yol gösterici olma ve amaca
ulaşmada yardımcı olma özellikleri nedeniyle, insanlar için her zaman önemli
olmuştur.
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1.1. DÜġÜNMENĠN ÖĞELERĠ
Genel anlamda zihinsel bir süreç ya da etkinlik olarak tanımlanan düşünme, beyin,
zeka, bilgi ve dil kavramlarıyla doğrudan ilişkilidir.

1.1.1. Beyin ve DüĢünme
Beyin, düşünme fonksiyonunun yerine getirildiği önemli bir organdır ve en
küçük yapısal hücrelerine nöron adı verilir. Bir insanda ortalama 120 milyar nöron
bulunmaktadır. Doğum sırasında birbirinden ayrı olan nöronlar, altıncı haftadan
itibaren hızlı şekilde birbirleriyle bağlantı kurmaya başlarlar. Bilgi uyarıları ve
heyecanlarla, sinir hücreleri harekete geçer, yeni bağlar kurulur, eski bağlar da tekrar
harekete geçirilir. Bazen dakikada 580 bin bağlantı kurulabilmekte ve her yeni bilgi
uyarısı beynin gelişimini desteklemektedir.
Beyin, yapısal olarak birbirine benzeyen, ancak, fonksiyonel bakımdan farklı
özellikler gösteren iki kısımdan oluşmaktadır. Sağ ve sol beyin olarak adlandırılan bu
kısımlarda, sık kullanılan özelliklerin daha baskın hale geldiği, böylece bireysel
farklılıkların ortaya çıktığı görülmektedir.
Yapılan çalışmalarda, beynin morfolojik olarak iki bölümlü simetrik
yapısına rağmen, fonksiyonel olarak dört kişilik özelliği veya „düşünme tarzı‟ modeli
tanımlayabildiği ve mantıksal, statükocu, duygusal ve deneyci özelliklerinden en çok
kullanılanın

daha

Düşünmek,2007:5-6).

baskın

olduğu

ileri

sürülmektedir

(Kritik

Analitik

10

Şekil I : Dört Çeyrek Daireli Beyin Modeli (Karadeniz,2006:9)
Bireyin, sahip olduğu düşünme becerilerinin farkına varması, bu becerileri
geliştirecek yöntem ve teknikleri seçebilmesi bakımından son derece önemlidir.
Hızlı teknolojik gelişmeler, insan beynine her dakika binlerce bilgi
yüklenmesine sebep olmakta, ancak

bu bilgilerin çok azı birey tarafından

kullanılabilmektedir.
Enformasyon, dikkatlerin belirli noktalarda toplanıp bireyin uyanık
kalmasını sağlamak yerine, şuuraltını aşırı derecede yükleyip bireyin muhakeme
gücünü köreltmektedir(Uysal,Tezci,2004:169).

1.1.2. Zeka ve DüĢünme
Düşünmeyi etkileyen diğer bir etmen de zekadır. İnsanın düşünme
yeteneğini yalnızca zekaya bağlamak çok doğru görünmese de, yine de düşünme
yeteneği ile zeka arasında anlamlı bir ilişki olduğu göz ardı edilmemelidir.
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Descartes şöyle diyor: “Tanrı‟nın bizi aldatması mümkün değildir. Öyleyse,
bize verdiği aklı iyi kullanacak olursak hiçbir zaman yanılmayız. Ama yanıldığımız
da bir gerçektir. Öyleyse bizde bir eksiklik var. Ama Tanrı‟nın bizi böylesine eksik
bırakması da imkansızdır. Öyleyse, biz yeteneklerimizi iyi kullanmıyoruz. Algımız ve
irademiz ayrı ayrı yetkindirler, yanlış yapamazlar. Ancak biz onları çalıştırırken,
irademizi, algımızda bulunan bilgimizin sınırında tutmalıyız. İrademiz bilgimizin
sınırı içinde kaldıkça doğru, bu sınırı aşınca yanlış işler. Bize özgürlük vermiş
olması Tanrı‟nın kusuru değil, tersine, bu özgürlüğü iyi kullanmamak bizim
kusurumuzdur.

Bununla

beraber

Tanrı,

bu

özgürlüğü

iyi

kullanmamızı

sağlayabilirdi. Ne edelim ki, yanılmamak gücünü de verdiğine göre, yanılmamıza
engel

olmadığından

ötürü

yakınmaya

hakkımız

olmamalıdır”

(Hançerlioğlu,2007:193-194).
Heidegger‟e göre akıl, bir şeyin ne olduğunu ve yine daima ne olabileceğini
ve olması gerektiğini sorgulamaktır. Sorgulama, kademeli olarak şunları ihtiva
etmektedir. Kayıt (fark) etmek, kabul etmek, teşebbüs etmek ve esaslı surette
müzakere etmek anlamına gelen işlemek (okumak) (Heideigger,2009:43).
Vygotsky‟e göre, “bireylerin aklı, içinde yetiştiği sosyal süreçler içinde
şekillenir. Yani akli süreçler, sadece kişinin kendi içinde değil, kişiler arasındaki
ilişkilerle oluşur. Aklın gelişimi; insan bedeninin biyolojik gelişiminin yanı sıra,
insanların içinde yaşadıkları fizik dünya ve kendi aralarındaki ilişkiler sırasında
geliştirdikleri kültürel/ düşünsel/ maddi katılıma bağlıdır. İnsan çevre ile ilişkilerinde
doğrudan aklını kullanmaz; daha önce kendisine aktarılan formlar ile kendi
tercihlerini birleştirir. Zaten daha önceki kuşaklardan aktarılan sistemler, onların
doğa ve diğer insanlarla ilişkilerinde yavaş yavaş geliştirdikleri zihinsel işlemleri
kolaylaştırmazlar,

onları

kökten

değiştirirler

ve

şekillendirirler”

(Ergün,Özsüer,2006:2-10).
İnsanoğlu, belirli zihin modellerine dayanan referans noktalarını ve
standartları elde ettiği verileri anlamlandırmak için kullanır. Bizler, sahip olduğumuz
bilme vasıtalarını ve kabiliyetlerimizi bir fırça ve boya malzemesi gibi kullanarak
zihin tuvalimizde gerçekliğin belli perspektiflerinden resimlerini çizmeye çalışıyoruz
(Sünbül,t.y.:2).
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1.1.3. Bilgi ve DüĢünme
İnsanın düşünmesini etkileyen bir diğer önemli etmen bilgidir. Bilgi, bireyin
olayları algılama, algıladığı olayları yorumlama ve değerlendirebilmede kullandığı
önemli bir kaynaktır. Bireyin sahip olduğu bilgi birikimi ile düşünme yeteneğinin
gelişimi arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur, bireyin bilgi birikimi arttıkça
düşünme yeteneğinin de artacağını söyleyebiliriz.

1.1.4. Dil ve DüĢünme
Dil konusu, Cumhuriyetin kuruluşundan beri ülkemizin gündeminde
olmuştur. Ulusal bilincimizin gelişmesinde olduğu gibi, çağdaş Türkiye‟ye giden
yolları da açmıştır dil. Çünkü, dildeki aydınlanma, halkımızın da aydınlanması
demektir. Dil bilincimiz, Cumhuriyet tarihi boyunca aydınlanmaya engel olma
çabaları karşısında başarılı sınavlar vermiştir. Türk insanı, her türlü gelişmenin
temelinde dil olduğunun, dil-gelişme ya da gelişme-dil ikileminin birbirini
bütünlediğinin çoktan ayırtına varmış bulunmaktadır (Özdemir,2008:128).
İnsanoğlunun dille bağlantısı sözcükler düzeyinde gerçekleşir. Dil,
toplumsal bir kurumdur ama sözcükler bireysel. Dil insanın en büyük gücüdür. En
doğru bir tanımla, insan demek dil demektir. İşitilen, görülen, duyulan, sezilen,
algılanan her şey onun varlığıyla anlatılır (Yalçın,1999:14-56).
Dil ve düşünme, insanı diğer varlıklardan ayıran önemli bir özelliktir.
İnsanın sosyal bir varlık olarak varoluşu, dili ve düşünebilme yeteneği ile olmuştur.
Düşünceler dil aracılığı ile ifade edilebilmekte, bilginin kullanımı dil sayesinde
gerçekleşmektedir.
Bilgi dilde birikir. Bir toplumdaki yaşamsal çelişkilerin çözümlenmesi ki
burada eleştirel tutum önemlidir. Bu da ancak dil ile olanaklıdır (Özdemir,2008:13).
Çok değişik tanımları yapılan dilin, bütün tanımlarında vurgulanan en
belirgin özelliği, en gelişmiş iletişim aracı olmasıdır. Hayatın her alanında
yaygınlaşan iletişim araçlarıyla ve insanların birbiriyle çok daha rahat ve kolay
iletişim sağlıyor olması da insanın dilini kullanma becerisini geliştirmesini gerekli
kılmaktadır.
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Ergin‟e (1997) göre; “Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir
vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren,
koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; seslerden örülmüş muazzam
bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler
sistemidir” (Can,2006:1-5).
Vygotsky ile Piaget, özellikle bilişsel teori konusunda çalışan; dil-biliş
arasındaki ilişkiyi ortaya koyma çabasında olan psikologlardır (Tuna,2006:2).
Hem Piaget hem de Vygotsky, dil ve düşünce gelişiminde benmerkezciliğin
ara konum olduğunu kabul etmişlerdir. Konuşmanın niteliğindeki değişimlerin,
düşüncenin niteliğindeki değişimlerle paralel gidiyor olduğunu kabul etmektedirler
(Erdener, 2009:89).
Vygotsky (1986)‟e göre, düşünce ve dil arasında yakın bir ilişkiden söz
edilebilir, ancak, düşünce ve dil arasındaki ilişki sürekli değişken olduğu için,
ilerleme veya gelişimleri paralellik göstermez. Dil, zekayı, düşüncelerin aktarılması
sırasında gösterir (Akınoğlu,2001:17).
Dil kullanma becerisi, insanları toplumsal ilişkilerde ön plana çıkaran ve
düşünceleri ifade etmeye yarayan önemli bir araçtır. Birey, düşünme eyleminin
temelini oluşturan bilgiyi, çevresi ile kurduğu etkileşimde kullandığı dil sayesinde
edinir ve kendi zihinsel süreçleri ile elde ettiği bilgileri de yine dil sayesinde dışa
yansıtır. Bu nedenle dil, düşünme sürecinde hem girdi hem de çıktı olarak
değerlendirilebilir.
İnsanın özgürlüğü, diliyle gerçekleşmektedir. Düşüncenin dile bağlılığı
tanıtlanmıştır. İlk düşünen ilk konuşandı. Dil ve düşünce, birbirlerini karşılıklı
etkileyerek, genel diyalektiğin içinde, çok hızla gelişen özel bir diyalektiğe
başlanmış bulunmaktadır. İnsan, sözcüklerle özetleyerek dünyanın fizik yükünden
kurtulmuştur, bilgi elde edebilmek için harcamak zorunda bulunduğu gücü ve süreyi
kazanmıştır. Artık, gitmesi, görmesi, dokunması, bulması, işitmesi, araması,
koklaması, tatması gerekmez. Düşünmesi yeter (Hançerlioğlu,2007:17).
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Düşüncenin gelişimi dil tarafından belirlenir. Her düşünce bir genellemedir
ve genellemeler kavramları ve sözcükleri ortaya çıkarır. Dil, sözcük ve kavramlar,
düşüncenin biçimsel görünüşüdür, dış giysisidir (Ergün,Özsüer,2006:4).
Dil ve düşünme arasındaki daha önceden yapılmış araştırmaların
sonuçlarına bakıldığında üç temel görüş üzerinde durulduğu görülmektedir:
1.Dil ve düşünme aynıdır,
2.Düşünme dile bağlıdır,
3.Dil düşünmeye bağlıdır.
Düşünme ve dil ilişkisi konusunda ruhbilimcilerce ileri sürülen başlıca savlar
irdelendiğinde karşımıza üç önemli psikolog çıkmaktadır:
Watson; Davranışçı bir bakış açısıyla „düşünme ve dil eşdeğerdir‟ der,
Piaget; „Düşünme ve dil, önceleri birbirinden ayrı gelişme göstermekte, zamanla
eşdeğer anlama gelmektedir‟ der,
Vygotsky ise; „Düşünme içsel bir konuşmadır. Gelişmiş çizgileri başlangıçta
birbirinden bağımsız iseler de sonradan kesişmektedirler‟ der (Tuna,2006:4-6).
Düşünme- dil ilişkisi, dilbilimcilerin de üzerinde çok durduğu bir konudur. Bu
dilbilimcilerden;
Sapir; „Dil ve düşünme birbirine bağımlıdır. Dil düşünmenin kalbidir‟ derken,
Whorf; Düşünce‟yi, „dil düşünmeyi yapılandırır ve belirler‟ şeklinde açıklamıştır.
20. yüzyıl‟a damgasını vuran dilbilimcilerden Chomsky ise, Descartes‟çi
bir yaklaşımla, „ dil sadece Homo Sapiens‟e özgüdür‟ diyerek düşünme olmadan dil
yetisi de olamaz kavrayışıyla ve düşünmenin sadece insanda olduğu yargısında
bulunmuştur.
Günümüz dilbilimcilerinden Longacker de, düşünme-dil bağlantısını
incelemiş ve düşünmenin bilinçli bir fikir uğraşı olarak incelendiğinde, dilden bütün
bütün ayrıldığını söylemiştir. Kimi zaman düşüncelerimizi anlatacak sözcük
bulamayışımızdan hareketle „eğer dil olmadan düşünülmez idiyse böyle bir sorun
ortaya çıkmazdı‟ diyerek düşünmenin dilden ayrı olduğunu savunmaktadır.
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Aristoteles‟de düşünme-dil ilişkisi üzerinde duran filozoflardandır. Aristoteles, dilin
simgelerinin ve seslerinin her insanda farklı duygulanımlar uyandırabileceğini ileri
sürmektedir.
Türk felsefe dünyasında da, düşünme-dil ilişkisi önemli bir yer tutmuştur.
Bu bağlamda Bedia Akarsu, Mermi Uygur, Arda Denkel ve Betül Çolukan akla ilk
gelen Türk felsefecilerdir.
Bedia Akarsu, kültürün gelişimini dile bağlar. Ona göre düşünme ve dil birbirinden
ayrılamazlar. Dilimizin sınırlarının dünyamızın sırlarını da belirleyeceği gerçeğinden
hareketle, ana dil eğitimine önem verilerek, doğru düşünmeyi başaran bir toplum
yaratılmasının önemini vurgular.
Mermi Uygur‟a göre kavramlar; düşünme ve dilde bulunur.
Arda Denkel‟e göre; iletilecek her bir düşünce, kendi başına anlamsal bir içerik
oluşturur. Ona göre dil, iletişim için zorunlu sayılmamalıdır.
Betül Çolukan ise; anlamın dil yapısına temellendiğini, insanlar arasında iletişimi
sağladığını ileri sürmektedir (Tuna,2006:6-10).
Vygotsky‟e göre; düşünce ve konuşma, birbirinden ayrı ve farklı şekilde gelişir.
Düşünce ve sözcükler, birincil temel bir bağ ile birbirine bağlı değildir. Bunların
gelişmeleri de birbirine paralellik göstermez. Düşüncenin gelişmesinde bir dil öncesi,
konuşmanın gelişmesinde de düşünce öncesi dönem vardır (Ergün,Özsüer,2006:3).

1.2. DÜġÜNME ÇEġĠTLERĠ
1.2.1 Yaratıcı DüĢünme
Teknolojik alanda yaşanan hızlı gelişim ve değişimler, bireyleri yenilenme
ve değişim ihtiyacı ile karşı karşıya bırakmıştır. Bireylerin eleştirel ve yaratıcı
düşünebilmeleri, değişimlere uyum sağlayabilmeleri açısından artık bir zorunluluk
halini almıştır. Ayrıca, eskiden sadece bilim ve sanatta gerekli olduğu düşünülen
yaratıcılık becerilerinin, günlük hayatımızda da ne kadar büyük önem taşıdığı, her
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gün karşılaştığımız ve çözmek zorunda kaldığımız problemlerin karmaşıklığından
anlaşılabilmektedir.
Yaratıcılık, sadece var olmayan bir şeyi ortaya çıkarmak değil, olayları
anlamlandırma ve farkındalık oluşturmada, bireyin ihtiyaç duyduğu en önemli
özelliklerdendir.
Yaratıcılın çeşitli öğeleri olduğu belirlenmiştir:
1- Iraksak düşünme,
2- Bir insanın inanmaya hazır olmasına bakılmaksızın yeni düşünme yollarına
zihninin açık olması,
3- Yeni anlayışlara ve değişime yönelik amaç (Gartenhous,2000:15).
Yaratıcılık, karşılaşılan herhangi bir durumun varlığında, ne sıklıkta yeni fikirler
üretildiği, problemlerin çözümüne yönelik ne tür seçenekler oluşturulabildiği, en
uygun seçeneklerin neye göre belirlendiği ve değerlendirildiği ile ilgilenir.
Yaratıcılığın,„alışkanlık ve kanaat işlevlerinin ötesinde, kişisel keşif,
değişim ve yüksek düzeyde anlayışa götüren fikirleri ve olasılıkları oluşturma
becerisi‟ olduğu söylenebilir. Yaratıcılık bir ürün değildir. Sanata bakıldığında,
bilimsel keşifler incelendiğinde ya da yeni mekanik düzenlere hayret edildiğinde
görülen nokta, yaratıcı düşünmenin son ürünleridir. Yaratıcılık, bir düşünce sürecidir,
bir „şey‟ değildir. Yaratıcılık elle tutma olmaksızın var olabilir. Yaratıcılığın belli bir
„şey‟ ile sonuçlanmasına gerek yoktur, çoğu zaman olmaz da. Cambridge
Üniversitesi‟nde Düşünme Çalışmaları ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi‟nin
kurucusu olan Edward de Bono‟nun dediği gibi: „Yaratıcı düşünme, şeylere yeni
bakış yollarını, şeyleri yeni örgütleme yollarını ve fikirler hakkında yeni fikirler ve
yeni tutumlar geliştirme gibi kişisel süreçleri içerir‟ (Gartenhous,2000:13-16).
Yaratıcı düşünme bireye, fikirler arasındaki ilişkileri kavramada ve
kalıplaşmış düşünce şekillerinden sıyrılmada yol gösterici olmaktadır.
Torrance (1968), yaratıcılığı, sorunlara, bozukluklara, uyumsuzluğa karşı
duyarlı olma, güçlükleri belirleme, çözüm arama, tahminlerde bulunma, eksikliklere
ilişkin denenceler geliştirme ya da yeniden sınama olarak tanımlamıştır. Yaratıcılık,
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sadece orijinal bir ürün ortaya koymak değil, bilinen mevcut bilgilerden yeni
sentezler yapma, sorunlara farklı çözüm yolları üretme, yeni durumlara kolayca
uyum sağlama ve nesnelerin işlevlerini alışılagelmişin dışında düşünmektir
(Karataş,Özcan,2010:226).
“Herkes yaratıcı biçimde düşünme yeteneğine sahiptir. Yaratıcılık, ne
belirsiz, ne de uzaktır. Merak kadar tanıdık ve yeni bir şey denemek kadar
kışkırtıcıdır” (Gartenhous,2000:11).
Algılama ve gözlem yeteneğimiz, yaratıcılık olgusu içinde önemli bir yere
sahiptir. Bu yeteneklerimizin gelişimi, paralelinde yaratıcılık yeteneğinin de
gelişimidir, çünkü zihinde oluşturulan plan, uygun zamanda gerçekleştirilecek olan
eylemin bir görüntüsüdür aslında.
Yaratıcı düşünme kişisel düzeyde ortaya çıktığından, daha önce o fikrin
başkaları tarafından bilinip bilinmemesi önem arz etmemektedir. Önemli olan, o
fikrin kişi için yeni ve benzersiz olmasıdır. Yaratıcılık pek çok kişi tarafından bilinse
de, Gartenhous (2000:13-21)‟un dediği gibi, “çok azımız onu geliştirmek ve
güçlendirmek için yüreklendirilmiştir”.
Yaratıcı

düşünme

becerisine

sahip

kişiler,

problemin

çözümünü

kolaylaştıracak soruları sorabilme becerisine de sahiptirler, aynı zamanda kişisel
gelişim faaliyetlerine ve sorumluluk almaya da isteklidirler. Kişilerin yaratıcılık
eğilimlerinin

baskılandığı,

bağımsızlıklarının

engellendiği,

kişisel

gelişim

ihtiyaçlarının desteklenmediği çevrede, güçsüzlük ve uzaklaşma duygularının
yaşanması beklenilen bir durumdur.
Yaratıcı düşünme ile eleştirel düşünme birbirini tamamlayan süreçlerdir.
Eleştirel düşünme becerisine sahip birey aynı zamanda yaratıcı düşünme becerisine
de sahiptir. Olayları sorgulama, anlamlandırma, elde edilen verilerden yola çıkarak
yeni çıkarımlarda bulunma, çözüme yönelik öneriler oluşturma ve sağlıklı karar
verme yeteneğine sahiptir.
Yaratıcı ve eleştirel düşünmenin oluşması için, buluş yolu, araştırma,
soruşturma ve tam öğrenme stratejileri, güdümlü tartışma, örnek olay, gösterip
yaptırma yöntemleri ile sokratik tartışma, küçük ve büyük grup tartışması, münazara,
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drama, deney, gözlem, beyin fırtınası, problem çözme gibi teknikler eğitim
ortamında işe koşulabilecek uygulamalardır (Aybek,2007:5).
Yaratıcılığı ortaya çıkaran etmenler:
1) Bireysel faktörler,
2) Her türlü gelişim ihtiyacını ve üretimi destekleyen sosyal çevre,
3) Nitelikli eğitim alma imkanı.
Hayer (1978), yaratıcı düşünmenin geliştirilmesi için şu önerileri yapmıştır:
1) Temel Bilgileri GeliĢtirme: Yaratıcı yeteneklerin çalıştırılması için kişiye en
önemli bilgileri, zengin bir bilim, edebiyat, plastik sanatlar ve matematik
bilimi verilir.
2) Yaratıcılık Ġçin Uygun Ortam: Genellikle, kendimizin ya da başkalarının
yasakları nedeniyle sıra dışı çözümler oluşturmaktan kaçınırız. Yasaklardan
arınmış ortam, düşünce üretme için uygun bir ortamdır.
3) ĠliĢkileri Arttırmak: Bazı yeni sorunların çözümü, eski sorunların nasıl
çözüldüğünü bilmeyi gerektirir. Benzeri sorun çözümlerini bilmek, yaratıcı
sorun çözme için önemlidir (Karadeniz,2006:32).
Yaratıcı düşünmenin ortaya çıkmasında, insanın içinde bulunduğu sosyal ve
psikolojik ortam son derece önemlidir. Bireye değerli bir varlık olduğu her zaman
hissettirilmeli, düşünce ve duygularını özgürce ifade edebileceği ortam ve nitelikli
eğitim alma imkanı mutlaka sağlanmalıdır. Bu imkanların kayıtsız şartsız bireylere
sunulması, toplumsal gelişime ivme kazandır.
Vygotsky, sadece bireyin gelişimini değil, bu gelişimin bağlı olduğu sosyal
ve kültürel dokunun da, bireyin yaratıcılık becerilerinin gelişimi açısından önemli
olduğunu belirtmiştir. Kişilerdeki yaratıcı süreç, sosyal-tarihi çevreye bağımlıdır.
Akıl sadece kafanın içinde değildir. Yüksek psikolojik işlemler, biyolojik fert,
kültürel aktarma araçları, kişinin içinde yaşadığı kültürel olarak yapılanmış sosyal ve
fiziki çevrenin karşılıklı etkileşimleri sayesinde olur (Ergün,Özsüer,2006:2).
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Yaratıcılığın sonradan öğrenilmediği yönündeki görüşlerin varlığına
rağmen,

yaratıcılık

yeteneğinin

engellenebileceği

gerçeğinden

hareketle,

geliştirilebileceği gerçeği de asla göz ardı edilemez. Yaratıcı düşünme sürecinin her
aşamasında birey, beyine uyarı göndermekte ve gönderilen her uyarı, beynin her iki
yayım küresinde bulunan merkezlerin gelişimini desteklemektedir.
Yaratıcı düşünmenin gelişimine uygun bir eğitim ortamının (öğrencileri
merkeze alan, problem çözme becerilerini geliştiren, ıraksak düşünme yetenekleri
üzerine vurgu yapan, psikolojik açıdan güvenli, öğrenenleri sınırlandırmayan)
bireylere sağlanması toplumsal gelişimin önünü açmak bakımından son derece
önemlidir.
Eğitim müfredatının esnek ve güvenli sunumu ve öğrencinin bunları kendi
deneyimleri ile birleştirmesine imkan sağlanması, yaratıcılık noktasında öğrenciye
çok şey katacaktır. Bu nedenle, yaratıcılığın odak noktasını oluşturan bireye
sunulacak eğitimin niteliği, yaratıcı düşünmenin gelişimini destekleyecek nitelikte
şekillendirilmelidir.
Öğrencilerin işbirlikçi çalışmasını, öğrenmesini ve bilgi paylaşımını
destekleyecek eğitimcilerin gerekliliği de tartışma götürmeyecek bir gerçektir. Bu
nedenle, eğitimciler yaratıcı düşünmeyi teşvik edecek eğitim ve öğretim yöntemlerini
bilmek ve uygulamak zorundadır.
Yaratıcılık açısından, öğretmen- öğrenci ilişkisinin doğasını Tarrance
(1968) şöyle açıklamaktadır: “Zengin, heyecan verici, teşvik edici, problemleri
bilimsel olarak araştırmada gerekli işaretleri sunmadır” (Tezci,Dikici,2003:255259).
Kaliteli eğitim, kişiyi mevcut programın üzerine çıkararak, ana spekülasyon
ve imgeleme gücü kazandırmalıdır. Kişilik ve yaratıcılık ancak böyle mümkün
olacaktır (Çetin,Özcan,2003:28).

1.2.2 Yansıtıcı DüĢünme
Yansıtıcı düşünme denildiğinde akla John Dewey gelmektedir. Dewey için,
eğitimde demokrasi önemli bir yere sahiptir. Demokratik okullarda problem çözme
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becerisinin kazandırılmasının yanında, yansıtıcı düşünme de geliştirilmesi gereken
becerilerdendir. Dewey yansıtıcı düşünmeyi, herhangi bir düşünce ya da bilgiyi ve
onun amaçladığı sonuçlara ulaşmayı destekleyen bir bilgi yapısını, etkin kullanma,
tutarlı ve dikkatli bir biçimde düşünme olarak tanımlamaktadır (Gülveren,2007:35).
Yansıtıcı düşünme, kişiyi, olaylara tek bir bakış açısıyla bakmaktan ve tek
yönlü düşünmenin yaratacağı olumsuz etkilerden uzaklaştırır. Yansıtıcı düşünme
yeteneğine sahip birey, problemin çözümüne yönelik kullanacağı bilgiyi, dikkatli
seçer, kendisini çözüme ulaştıracak düşünme süreçlerini etkili kullanır.
Hebarmas yansıtıcı düşünmeyi üç düzeye ayırmaktadır:
1) Teknik Alanda Yansıtma: Ölçülebilen sonuçlar üzerinde durulan
yansıtma alanıdır.
2) Uygulamalı Alanda Yansıtma: Uygulama alanında yansıtıcı düşünen
birey, hedef ve davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığını ve bunların
nedenlerini anlamak için davranışları çözümler.
3) EleĢtirel Alanda Yansıtma: Birey, öğrenme sürecini etik açıdan ele
alarak değerlendirir (Gülveren,2007:36).
Yansıtıcı düşünme yeteneği, kanıta dayalı uygulamalarla bakım yönetimi yapan, her
gün yeni problemlere hızlı ve etkili çözüm üretmesi beklenen, nitelikli sağlık hizmeti
sunumunda büyük sorumluluklar üstlenen hemşireler için de son derece önemlidir.
Teekman‟ın

2000

yılında,

10

hemşire

ile,

gerçek

hemşirelik

uygulamalarında yansıtıcı düşünmeye ilişkin gerçekleştirdiği araştırmanın verileri,
nitel araştırma yöntemi kullanılarak, katılımcılarla mülakat yapılarak toplanmıştır.
Bu çalışmada, karşılaşılabilecek on tane rutin olmayan durum karşısında kullanılan
düşünme süreci, yansıtıcı düşünmenin varlığı açısından analiz edilmiştir. Rutin
olmayan durumlarla karşılaştıklarında, katılımcıların hangi düşünme süreçlerine
odaklandıkları yapılan mülakatlar yoluyla belirlenmeye çalışılmıştır. Özellikle şüphe
ve şaşkınlık anlarına, yaygın olarak yansıtıcı düşünmenin açıklık getirdiği
görülmüştür. Bu durumlarda katılımcılar, karşılaştırma yapmak, algıları kategorize
etmek, anlam yaratmak, anlamlandırmak gibi bilişsel süreçleri kullanmışlardır. Bu
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çalışma, hemşirelik uygulamalarında, etkilerinin tartışıldığı yansıtıcı düşünmeye
açıklık getirme açısından büyük önem taşımaktadır (Margon,2000:1125).
Yansıtıcı düşünme becerisi, 21. yüzyılda, karşılaşılan problemlerin
çözümünde, bireylerde farkındalık yaratması bakımından, her bireyde olması
istenilen bir düşünme becerisidir.
1.2.3 EleĢtirel DüĢünme
Eleştirel düşünme konusuna ikinci bölümde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

1.3. DÜġÜNME SÜRECĠ
Küreselleşmeyle

birlikte,

her

alanda

hızlı

değişimlerin

yaşandığı

günümüzde, bireylerin bu hızlı değişime ayak uydurabilmeleri ancak bireysel
anlamda gelişime istekli olmaları ve düşünme süreçlerini aktif kullanabilmeleri ile
mümkündür.
Dewey‟e göre düşünme süreci, bir sorun ile karşılaşma, sorunun sınırlarını
belirleme ve netleştirme, olası çözüm yolu bulma, çözümü mantıksal olarak
uygulama ve sonuca ulaşma aşamalardan oluşmaktadır (AkarVural,Kutlu,2004:190).
Birey, düşünme sürecini; problem çözmede, belirlenen hedeflere ulaşmada
ve olayları anlamlandırmada bilinçli olarak yani amaca yönelik kullanmaktadır.
Ancak, işlevsizce gerçekleştirilen düşünme süreci, kişiyi hedeflerine ulaştırmamanın
yanında, kişinin tükenmişlik ve engellenmişlik duygularını da yaşamasına sebep
olabilmektedir.
Kavram oluşturma, ilke oluşturma, anlama, sorun çözme, karar verme,
araştırma, düzenleme ve sözel anlatım olmak üzere sekiz düşünme süreci
bulunmaktadır (Özcan,2007:35).
Etkili bir düşünme sürecinde olması gereken beceriler şunlardır:
Verileri ölçme, mantık kurallarını uygulama, projeler tasarlama, geçerli
sonuçlar çıkarma, varsayımları ortaya koyma, toplama ve organize etme, analiz
yapma ve veri toplama, hipotez kurma, karşılaştırma, yorumlama, sınıflama, karar
verme, tasarlama, eleştirme, genelleme ve özetlemedir (Kürüm,2002:11-18).

İKİNCİ BÖLÜM

2. ELEŞTİREL DÜŞÜNME
Eleştirel düşünmenin tanımından önce, eleştiri kelimesi ile ilgili açıklamalar
yapmak, anlamsal bütünlük açısından faydalı olacaktır.
Eleştirel kelimesi, değerlendirme, yargılama, ayırt etme anlamlarını dile
getiren Yunanca ‘Kritikos’ teriminden türetilmiş, Latince’ye ‘Criticus’ olarak
geçmiştir. Bir şeyi iyi ya da kötü yanlarıyla değerlendirme anlamını kapsamaktadır
(Dirimeşe,2006:17).
Eleştiri, sunulan bilgilerin hangi temellere dayandırılarak doğru kabul
edildiğini, olaylar veya durumlar arasındaki tutarlılığı, elde edilen sonuçların geçerlik
ve güvenirliklerini ayrıntılı olarak inceleme, sorgulama ve değerlendirme işidir.
Günlük hayatımızda hala olumsuz anlamda kullanılan eleştiri kelimesi, aslında,
incelenen konunun hem iyi hem de kötü yanlarını ortaya koyan zihinsel bir süreçtir.
Bu süreci etkili kullanan birey, mevcut durumu daha iyi öğrenir ve öğrendiği bilgiyi
doğru şekilde yorumlayabilir.
Eleştiri, bir paylaşım, iletişim biçimi, düşünce alışverişi ve karşılıklı
öğrenmedir. Eleştirinin doğru yapılmasının ön koşulu, konu ya da kişileri anlamaktır
(Semerci,1996:2).
Eleştirel düşünmenin temeli Sokrates’e kadar dayanmaktadır. Köklü bir
kavram olan eleştirel düşünme kavramı, insanın çevresinde olup bitenleri
anlamlandırmasında ve olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmesinde büyük rol
oynamaktadır. Eleştirel düşünme eyleminin temelinde, etkili soru sorma becerisi
yatmaktadır. Amaca yönelik olarak sorulan her soru, kişiyi hedefine yaklaştıran
önemli bir yardımcıdır.
Eleştirel düşünme, 1950’li yılların başında öğrenmeyi geliştirici bir yol
olarak tanımlanmıştır. Bu tanım Yunan felsefecilerinin etkisi altında kalınarak
yapılmıştır. Aristotle, düşünce ve akıl arasında bir bağ olduğunu savunmaktadır.
Günümüzde ise eleştirel düşünme, bütün disiplinleri kapsayan bir yetenek olarak
tanımlanmaktadır (Öztürk, 2006:17).
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Eleştirel düşünmenin yetenek olarak kabul gördüğü günümüzde, bireylerin
bu anlamda kendilerini yetiştirmeleri, her alanda tercih edilebilirlik açısından büyük
bir gerekliliktir.
Felsefe ve psikoloji gibi iki önemli bilim dalının önemle üzerinde durduğu
eleştirel düşünme kavramı, farklı açılardan ele alınmış, felsefe bilimi, eleştirel
düşünmenin bilişsel boyutuyla ilgilenirken, psikoloji bilimi ise eleştirel düşünmenin
ne olduğu ve ne şekilde geliştirilebileceği ile ilgilenmiştir.
Amerika Felsefe Derneği (APA),

Amerika Birleşik Devletleri ve

Kanada‟dan 46 kuramcıyı, eleştirel düşünme üzerinde çalışmaya yapmaya davet
etmiş, yapılan çalışmaların sonucunda eleştirel düşünme, „bireyin ne yapacağına ve
neye inanacağına karar vermesi için çözümleyici, değerlendirmeye yönelik bilinçli
olarak yargılarda bulunması ve bu yargıları ifade etmesi’ biçiminde tanımlanmıştır
(Özcan,2007:20-21).
Eleştirel düşünme, bir konuyu, niçin, ne zaman, nerede, kim ve nasıl
sorularını kullanarak bir çok yönüyle ele alıp, ayrıntılarıyla incelemek ve sonuçlar
üretmek olarak tanımlanabilir.
Eleştirel düşünme, hiçbir savın geçerliliğini ve doğruluğunu sorgulamadan
benimsemeyen bir düşünme biçimidir ve sanılanın aksine, olguların ya da bulguların
sürekli eleştirilmesi ya da sürekli yanlışlar bulmak anlamına gelmez. Eleştirel
düşünme ile kastedilen, okunan, bulunan ya da söylenen bilgiler hakkında mutlak bir
sonuca varmak yerine, alternatif açıklamalar olabileceğini de göz önünde
bulundurmaktır. Eleştirel düşünme, problem çözmede, gerçekçi düşünmede ve akıl
yürütmede elzem olan bir düşünce biçimidir (Öztürk,2006:17-25).
Eleştirel düşünme, problemin çözümüne yönelik gerekli bilgilerin
toplanması ve düzenlenmesi, amaca yönelik eylemlerin sistemli şekilde planlanması
ve sonuçların etkili şekilde değerlendirilmesinde yol gösterici olması bakımından
önemli bir düşünme sürecidir.
Eleştirel düşünmenin disiplinler arası bir tanımının yapılabilmesi için 1990
yılında, Watson ve Glaser, eleştirel düşünmeyi, bireyin varsayımları, saklı inanç,
değer ve tutumları belirleme yeteneği olarak görmüştür. Smith ise eleştirel
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düşünmenin, iddiaları kabul ya da reddetmeye odaklı yargılama olduğunu
belirtmiştir. Paul, eleştirel düşünmenin, bireyin kendi düşüncesini şekillendirme ve
değerlendirme süreçleri olduğunu belirtmiştir. Mayhew’e göre ise eleştirel düşünme,
nasılı ve niçini sorgulama sürecidir (Özcan,2007:18-20).
Mariorana

(1992),

eleştirel

düşünmenin,

anlama,

bakış

açılarını

değerlendirme ve problem çözme süreçlerine odaklandığını belirterek, bu üç alanın
da soru sorma davranışını içerdiğine işaret etmektedir. Mc Peck’e göre eleştirel
düşünme, verilen bir disiplin alanının içeriği ve bilgileri üzerinde şüpheci biçimde,
derinlemesine düşünerek bir etkinlikle meşgul olma eğilimi veya becerisidir.
Halonen’e göre eleştirel düşünme, „bireyin ne yaptığı veya inandığı şeyle
ilgili akılcı kararlar verirken şüpheci biçimde ve derinlemesine düşünerek, bir
etkinlikle meşgul olma eğilimi veya becerisidir‟ (Akar Vural,Kutlu,2004:190-191).
Carter (1973), eleştirel düşünmeyi, „konuyla ilgili ipuçlarının, kanıtların
dikkatle değerlendirilmesini temel alarak işleyen ve bu düşünmede etkili olan
faktörlerin göz önünde tutulması, geçerli bilişsel süreçlerin kullanılması ile
olabildiğince nesnel kararlara ulaşmayı amaçlayan bir düşünme biçimi olarak
tanımlamıştır (Karadeniz,2006:16).
Chaffe’e göre eleştirel düşünme, en basit tanımıyla kendi düşüncemizi ve
başkalarının fikirlerini daha iyi anlayabilmek ve düşünceleri açıklayabilme
becerimizi geliştirmek için gerçekleştirilen aktif, organize ve fonksiyonel bir süreçtir
(Öztürk,2006:17).
Ennis (1985), yargılama, bilginin geliştirilmesi ve sorgulama olarak
eleştirel düşünmenin üç yapısından söz etmiş ve eleştirel düşünmeyi „ne yapacağına,
neye inanılacağına karar vermeye odaklanmış yansıtıcı ve mantıklı düşünme‟ olarak
tanımlamıştır (Özcan,2007:20).
Epstein’e göre eleştirel düşünme, çok fazla bilginin ve bizi ikna etmeye
çalışan çok fazla kişinin olduğu dünyaya karşı bir savunmadır. Eleştirel düşünme
yeteneği, bireyleri, doğrulanmamış iddia ve düşünceler arasında bocalamaktan
kurtarır (Seferoğlu,Akbıyık,t.y:196).
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Wen’e göre eleştirel düşünme, akılcı bir yaşama katkıda bulunan bağımsız
bir kişinin, bilişsel sorgulama etkinliği, derinlemesine düşünme ve yeniden
yapılandırma gibi bilişsel pratikleridir (Akar Vural,Kutlu,2004:191).
Royalty’e göre, zeka ölçümleri ile olumlu doğrusal ilişki gösteren eleştirel
düşünme; kendi düşüncelerimizi ve başkalarının fikirlerini daha iyi anlayabilmek ve
düşünceleri açıklayabilme becerimizi geliştirmek için gerçekleştirilen etkin, örgütlü
ve işlevsel bir bilişsel süreç olarak tanımlanabilir (Özcan,2007:5).
Watson ve Glaser eleştirel düşünmeyi beş boyutta incelemektedirler:
1) Sorunu tanıma,
2) Sorunun çözümü için uygun bilgileri toplama ve seçme,
3) Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış varsayımları tanıma,
4) İlgili ve sonuca götürücü varsayımları seçme ve formüle etme,
5) Geçerli

sonuçları

çıkarma

ve

çıkarsamaların

geçerliğini

tartışma

(Pierson,1998:190).
Eleştirel düşünme becerisi, başka becerilerin üzerine inşa edilen bir beceridir, yani
eleştirel düşünmenin gelişimi bazı alt becerilerin varlığına bağlıdır. Bazı alt
becerilerin var olması da, tek başına eleştirel düşünme becerilerinin gelişimi için
yeterli değildir, bu becerilerin istendik şekilde bir araya getirilmesi gerekmektedir.

2.1 Eleştirel Düşünmenin Tarihçesi
Eleştirel düşünmenin temelleri Sokrates‟e kadar dayanmaktadır. O dönemde
Sokrates, insanların yüksek sosyal statü ve güce sahip olmalarına rağmen, etkili
düşünme becerilerine sahip olamayabileceklerini gösterdi. Sokrates eleştirel
düşünme ve eleştirel düşünme öğretimine son derece önem vermiş ve öğrencileri
olan Platon ve Yunanlı Kuşkucular da onun izinden gitmişlerdir. Her şeyin
göründüğünden farklı olduğu görüşünü savunmuşlardır.
Eleştirel düşünmenin yaygınlaştırılması için yapılan toplumsal çalışmalarda
en çok zorlanılan konu, yıllarca otoritelere boyun eğdirilmiş insanları, demokrasi
kökenli bir düşünme becerisinin önemine inandırmak olmuştur.
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14. yüzyılda hümanizm akımının ortaya çıkışıyla başlayan yazılı eleştiri,
Ortaçağ‟daki feodal dinsel işleyişi hedeflemiştir. 16. yüzyıl, kentsoylularla feodaller
arasında çatışmaların yaşandığı bir dönem olmuş, 18. yüzyılla sınırlı tutulan
Aydınlanma

Çağı

ise

daha

çok

düşünsel

tartışmaların

çağı

olmuştur

(Özdemir,2008:105).
Rönesans‟da, bir grup düşünür, din, sanat, toplum yapısı gibi pek çok
konuyu eleştirel bakış açısı ele almış ve bu şekilde değerlendirmişlerdir.
Colet,

Erasmus

ve

More,

bilginin

de

eleştirilmesi

gerektiğini

savunmuşlardır.
Francis Bacon, eleştirel düşünme üzerine ilk kitap yazanlardandır. Bilginin
araştırılmasında yapılan hatalarla ilgilenmiştir.
Descartes, düşünme eyleminin içinde, açıklık, kesinlik ve doğruluk olması
gerektiğini savunmuştur. Ayrıca, Descartes‟e göre olaylar şüpheli bir bakış açısıyla
değerlendirilmeliydi. Descartes‟in eseri „Rules for the direction of the mind‟in,
eleştirel düşünme üzerine yazılan ikinci metin olduğu düşünülmektedir.
Machiavelli, eleştirel politik düşünme anlayışının gelişimini sağlamıştır.
Bayle, Voltaire ve Diderot, herhangi bir düşüncenin zayıf ve güçlü
yanlarının nedenlerini araştırabilmek için, mutlaka sebebe dönülmesi gerektiğini
savunmuşlardır.
Comte ve Spencer sayesinde ise eleştirel düşünme anlayışı, sosyal alanlarda
da ele alınmaya başlanmıştır.
1980‟lerde, eleştirel düşünme anlayışı eğitim alanında da ele alınmaya
başlanmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri‟nde 1991 yılında, 2000‟li yıllar ve sonrasını
hedefleyen National Education Goals Panel‟de eleştirel düşünme becerisine sahip
bireylerin yetiştirilmesinin önemi üzerinde durulmuş ve ileri sürülen hedeflerden biri
olarak, “Eleştirel olarak ileri düzeyde düşünme becerisi gösteren, etkili iletişim
kurabilen ve problem çözebilen üniversite mezunlarının oranı arttırılacaktır” görüşü
benimsenmiştir. Wittgenstein‟ın çalışmalarıyla, sadece insanın düşüncesinde yer alan
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kavramların önemini değil, aynı zamanda kavramların analiz edilmesinin ve onların
güçlerinin ve sınırlılıklarının değerlendirilmesinin önemi de ortaya konmuştur
(Gülveren,2007:24-50).
Eleştirel düşünmenin, eğitimdeki uygulamaya dönük kısmını, Köy
Enstitüleri‟nin kurulmasından itibaren görmekteyiz. Eğitim kurumlarına, eleştirel
düşünme anlayışının yerleştirilmeye çalışılmasındaki en önemli amaç, eğitimde baskı
unsurunun ortadan kaldırılması, düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesi bakımından
demokratik bir öğrenim ortamının oluşturulması ve
kazandırmaktı.

Artık,

bilgiler

ezberletilmemeli,

bilimsel üretime ivme

öğretilen

bilgilerin

hayata

geçirilebildiği bir eğitim ortamı sağlanmalıydı.
Köy Enstitüleri‟nde uygulanan eğitim modeli, kişinin kendi farkına
varılabilirliğini kazandırması, anlaması, düşünmesi, sorgulaması ve üretiyor
olmasıydı. Böylece birey, yaptığı işin verdiği mutluluk ile yaşamına anlam
katabiliyordu (Pivolka,2005:4).
Bu amaçlarla kurulan Köy Enstitülerinin ömrü fazla uzun sürmemiştir,
çünkü, o dönemlerde, eğitimde hayata geçirilmesi istenilen uygulamaların
gerçekleştirilebilmesi çok zor görünüyordu ve nitekim bir süre sonra, Anadolu‟nun
aydınlanmasına büyük katkıları olan Köy Enstitüleri kapatıldı.

2.2 Eleştirel Düşünmenin Önemi ve Özellikleri
Günümüz bilgi toplumu, bilgiye ulaşmayı bilen, elde ettiği bilgiyi etkin
kullanan, bilginin ezberlenmesi yerine etkili şekilde öğrenilmesi gerektiğini savunan,
eleştirel düşünme becerileri gelişmiş ve her dönemde kişisel gelişime önem veren
bireyler

istemektedir.

Çünkü,

kişilerin,

bireysel

ve

toplumsal

amaçlarını

gerçekleştirebilmeleri, hızlı teknolojik gelişimlere uyum sağlayabilmeleri, problem
çözebilme, hızlı ve etkili karar verebilmeleri ancak, eleştirel ve yaratıcı
düşünebilmelerine bağlıdır.
Enformasyon teknolojileri ile çoğalan ve paylaşımı daha kolay hale gelen
bilginin amaca uygun olanlarının seçimi ve yeni bilgiler yaratmak için işlenmesi
sürecinde eleştirel düşünme yeteneği önem kazanmıştır (Uysal,Tezci,2004:168-172).
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Eleştirel düşünme ;
1) Bireylere sağlıklı karar verebilme yeteneği sağlar.
2) Bireyi, doğruya ulaştırır.
3) Demokratik toplum kültürünün en önemli unsurudur.
4) Bireylere bilimsel düşünme alışkanlığı kazandırır.
Bu ölçütler dikkate alındığında, bireylerde mutlaka bulunması gereken eleştirel
düşünme özelliğinin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır.
Eleştirel düşünme, hem sağlıklı birey hem de sağlıklı toplum bakımından
pratik bir gerekliliktir. Eleştirel düşünme günümüzde, bireysel ve toplumsal olarak
güçlü olmanın zorunlu koşuludur. Küreselleşen, kararsızlaşan ve belirsizleşen
dünyada, ekonomik, bürokratik ve sosyal kurumlarımızın, değişen şartlara göre
yeniden yapılandırılması gerektiğinde, eleştirel düşünme, başarısız sosyal kurumların
yeniden yapılandırılmasını temin eder (Gündoğdu,2009:58-59).
Düşünme sırasında kişi, sahip olduğu bilgileri gözden geçirerek tutarlı bir
sonuca ulaşmaya çalışır. Doğru sonuca ulaşabilmesi için doğru soruların sorulması
şarttır. Doğru sorulara da ancak, eleştirel düşünmeyle ulaşılabilir. Geçmişten gelen
hataları fark edip, bunlara çözüm bulmaya çalışan, daha iyi bir hayat için koşullarını
zorlayan, demokrasiye, insan haklarına saygılı, sorunlardan kaçmayan, aklın,
düşüncenin ve bilimselliğin önemini kavramış bireyler yetiştirmek için düşünme
eğitimine

önem

verilmelidir.

Elbette,

eleştirel

düşünme,

bütün

bunların

gerçekleştirilmesi için tek başına yeterli değildir. Ancak, büyük bir adımdır
(Cihaner,2007:6-7).
Chaffee ( 1994)‟e göre, yöntembilim açısından son derece önemli olan
eleştirel akılcılığın ya da günlük yaşamdaki yansıması olarak görebileceğimiz
eleştirel düşünmenin, karar verme ve problem çözme üzerinde olumlu bir etkisinin
olması beklenmektedir. Sözü edilen eleştiri ve eleştirel düşünme, çevremizde neler
olup bittiğini anlamaya yönelik yapıcı bir çözümlemedir. Bu çözümleme sistemi,
problemlerin tanımlanmasında ve herhangi bir amaca yönelik çalışmaların
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başlamasında, karar vermede ve geriye dönük değerlendirmelerde kullanılabilecek
bir sistemdir (Özcan,2007:5).
Torres ve Cano (1995), iyi bir iş için rehberlik etmede, ekonomik anlamda
rekabet edebilmede, insanların karmaşık ve sürekli değişen bir çevreye daha iyi
uyum sağlamalarında ve yaşam kalitesini arttırmada eleştirel düşünme becerilerinin
önemli olduğunu belirtmektedirler (Güven,Kürüm,2006:79).
Eleştirel düşünen birey, seçenekleri, yarar/zarar ve doğru/yanlış kriterlerine
göre değerlendirerek, kendisini en sağlıklı sonuca götürecek seçeneği belirler, bu
istendik bir süreçtir. Ancak, bireylere sunulanların, eleştirel düşünme süzgecinden
geçirilmeyip, mutlak doğru kabul edilmesi, toplumsal gelişime zarar verecek en
önemli unsurdur.
Eleştirel düşünmenin rolü, algının tek boyutlu olmadığı, yorum, yargı ve
kararların, olayı inceleyen kişiden kişiye değişebileceği ve aynı olaya farklı açılardan
bakılmasının da mümkün olduğu bilgisini bireye hatırlatmasıdır (Özcan,2007:3).
Eleştirel düşünme becerilerinin gelişimi, ancak özgür toplumlarda
mümkündür. Birey kendisini ifade edebilme gücünden yoksun bırakılırsa ve kendisi
adına bir başkasının düşündüğü fikre itaat etmeye zorlanırsa, hedeflenenin, bireylerin
köleleştirilmesi olduğu düşünülebilir.
Eleştirel düşünme becerisi, ancak uygun ortamlarda kullanıldığında bireye
yarar sağlar ve her şeyden önce birey, kendi fikirlerine eleştirel bakabilmeyi
başarabilmelidir.
Eleştirel düşünme becerisi, sadece akademik ortamlarda değil, sorun
çözmeye yönelik her platformda önemlidir (Türnüklü,Yeşildere,2005:107-108).
Sadece bilim insanının değil, sokaktaki insanın da amacı, çevresinde olan
bitene anlam vermek, tanımlamaya çalışmak ve geleceğe yönelik isabetli tahminlerde
bulunarak kontrol yetisine sahip olmaktır (Kökdemir,2005:216).
Paul (1992), eleştirel düşünmede, iki şeyin çok önemli olduğunu
belirtmiştir:
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1) Eleştirel düşünme, sadece bir düşünme değil, aynı zamanda kendi kendini
geliştirmek için nelerin etkili olduğunu düşünmektir,
2) Kendi kendini geliştirme, bireyin düşünürken kullanacağı standartlar
konusundaki becerisiyle ilgilidir. Bir diğer deyişle, standartlar yoluyla kendi
düşünme biçimini geliştirmesidir (Güven,Kürüm,2006:78).
Eleştirel düşünme becerisi temelinde, iyi düşünebilmenin yanı sıra tarafsız
düşünebilmeyi de barındırır. Aksi halde sağlıklı bir eleştirel düşünme sürecinden
bahsedilemez.
Eleştirel düşünme, belli bir konuda mevcut farklı düşünceleri değişik
eleklerden

geçirerek

etkili

olan

ve

olmayanları

birbirinden

ayırır

(Cüceloğlu,2000:260).
Bireyin, toplumun bir üyesi olarak değer görmesi, eleştirel düşünebilmesi,
bilimsel çalışmalar yapabilmesi bakımından desteklenmesi ve düşüncesini özgürce
ifade etmesine olanak sağlanması, bir toplumun aydınlanmasının temel öğeleridir.
Eleştirel düşünmede beş ana kural vardır:
1) Tutarlılık:

Eleştirel

düşünen kişi,

düşüncedeki tezatlıkları

ortadan

kaldırabilmelidir.
2) Birleştirme: Eleştirel düşünen kişi, düşüncenin tüm boyutlarını ele
alabilmelidir.
3) Uygulanabilme: Kişi, deneyimlerini de ekleyerek anladıklarını bir modele
uygulayabilmelidir.
4) Yeterlilik: Eleştirel düşünen kişi, deneyimlerini ve sonuçlarını mevcut
duruma sağlam bir şekilde oturtabilmelidir.
5) İletişim Kurabilme: Eleştirel düşünen kişi, düşündüklerini birleştirerek,
anladıklarını

çevresine

anlaşılabilir

bir

şekilde

iletebilmelidir

(Öztürk,2006:19).
Eleştirel düşünme bir bütündür. Bu bütünün bir çok boyutu vardır. Bu boyutlar:
1) Eleştirel düşünme, aktiftir.
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2) Eleştirel düşünme, bağımsızdır.
3) Eleştirel düşünme, yeni fikirlere açıktır.
4) Eleştirel düşünme, yeni fikirleri destekleyen nedenleri ve kanıtları sürekli
göz önünde tutar.
5) Eleştirel

düşünme,

fikirlerin

organizasyonuna

önem

verir

(Cüceloğlu,2000:260).
Eleştirel düşünme, bireyleri, sahip oldukları farklı bakış açıları nedeniyle farklı
sonuçlara götürür, bu durum da bize eleştirel düşünme yardımıyla tek bir sonuç
yerine, farklı sonuçlara ulaşabildiğimizi gösterir. Eleştirel düşünme sürecinde birey,
olayları değerlendirirken, yorumlama ve değerlendirme becerilerini de işe koşmak
zorundadır. Bireysel farklılıklar da işte bu aşamada devreye girer.
Eleştirel düşünce, sorunun sadece görünen yönüyle ilgilenmez, bu nedenle
olaya yaklaşım şekli güvensizlik öğeleri içerir. Eleştirel düşünme, bağımsızlık ve
nesnellik ister. Eleştirel düşünmenin ölçütleri öğretilebilir (Özdemir,2008:20-21).
Eleştirel düşünme süreci, düşünme sürecinden farklıdır. Eleştirel düşünme
sürecinde birey, kendi düşünme sürecinin etkinliğini arttırmak için eleştirel düşünme
sürecini başlatır.
Branch‟a göre eleştirel düşünme şu özellikleri içermelidir:
1) Düşünce özgürlüğü,
2) Açık görüşlülük,
3) Entelektüel alçak gönüllülük,
4) Entelektüel cesaret,
5) Entelektüel kararlılık,
6) Entelektüel bütünlük,
7) Meraklı olma,
8) Karar vermede güven,
9) Bir amaca sahip olma,
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10) Hedefleri görme isteği,
11) Diğer görüşleri anlama isteği (Özcan,2007:17-24).
Mc Peck eleştirel düşünmenin yedi özelliği üzerinde durmuştur.
1) Eleştirel düşünme, her zaman konu ile bağlantılıdır,
2) Alanlara göre değişiklik gösterebilir,
3) Her zaman kabul edilen normlara ters düşmez ya da reddetmez,
4) Derinlemesine bilme, akıl yürütme ve gerçeği aramayı içerir,
5) Eleştirel düşünme, sorumluluk almayı gerektiren karmaşık düşünme
sürecidir.
6) Bilgiye bağımlıdır,
7) Çeşitli yöntem ve tekniklerin kullanımını ya da reddedilmesini içerir
(Sarıoğlu,2009:15).

2.3 Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler
Günümüz koşullarında, eleştirel düşünmeyi etkileyen pek çok unsur
bulunmaktadır. Eğitim kurumlarında uygulanan müfredatların niteliğinden çok,
miktarıyla ilgilenilmesi, ezbere dayalı öğretim metotlarından vazgeçmeyişimiz,
toplumun sosyoekonomik düzeyi, medya ile her alanda iç içe olmamız gibi faktörler,
bireylerin eleştirel düşünme becerilerinin gelişiminin önünde engeller yaratmaktadır.
Günümüzde mal veya hizmet üretmeyi amaç edinen kuruluşlar, her şeyden
önce insanlardan ve bu insanlar arasındaki resmi ya da gayri resmi ilişkilerden oluşan
sosyal niteliğe sahip kuruluşlardır. Bu kuruluşların başında bulunan yöneticiler
değişik kişisel amaçlardan dolayı grup halinde bir araya gelerek, örgütlenmiş bu
insanları hedefe ulaştırmak için uyumlu bir şekilde ve işbirliği içinde, etkili ve
verimli olarak yönetmek sorumluluğunda olan kişilerdir. Bir işletmeyi ya da kurumu
başarıya ve başarısızlığa götüren, her şeyden önce iyi bir yöneticinin varlığı veya
yokluğudur. Yöneticilerin sergiledikleri tutumlar ve değerler, kurumda çalışan
kişilerin verimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Uçar,2006:2-3). Bu nedenle
yöneticilerin, şirket ya da kurumun başarıya ulaşmasında, çalışanların eleştirel
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düşünme becerilerini geliştirici ortamların oluşturulmasını sağlamaları anahtar role
sahiptir.
Kişilerin aldıkları eğitim ve yaşam deneyimleri, sorunlara bakış açılarını ve
sorunların çözümünde kullandıkları yöntemleri şekillendirmektedir. Ayrıca, bireylere
okullarda uygulanan öğretim yöntemleri, kişilerin düşünme şeklini doğrudan
etkilemektedir.
Eleştirel düşünmeye ulaşılabilmesi için şu üç temel adımın atılması gerekir:
1) Düşünme sürecinin bilincine varılmalı.
2) Başkalarının düşünce süreçleri incelenebilmeli. Karşısındakinin kullandığı
düşünce stratejilerini ve sonuca ulaşmak için kullandığı adımları inceleyen
insan, kendinin daha etkili düşünmesine olanak sağlar. Bu yaklaşım kişinin
kendi kalıplarının bilincinde olmasını ve onların dışına çıkarak yeni görüşlere
kendini açık tutmasını gerektirir.
3) Öğrenilen bilgiler günlük yaşamda uygulanabilmeli. Uygulama olmadan
eleştirel düşünme alışkanlığı elde edilemez. Eleştirel düşünmeyi sürekli
uygulayan kişi, farkında olmadan, eleştirel düşünmeyi zamanla alışkanlık
haline getirir (Öztürk,2006:20).
Raths ve arkadaşları; eleştirel düşünmenin bireysel, çevresel ve eğitimsel
etmenlerden olumsuz yönde etkilendiğini belirtmektedirler. Bu etmenler:
1-Eğiticinin, öğrencisini kendisine bağımlı kılacak şekilde davranması,
2-Öğrencinin, çeşitli nedenler yüzünden genellikle katı tutumlu bir birey olarak
yetiştirilmiş olması,
3-Öğrencinin, yeterli zeka ya da zihin gücüne sahip olmadığını anlaması
nedeniyle aşağılık duygusuna kapılmış olması,
4-Bireyin genellikle,

aceleci, atılgan davranışlar gösterme alışkanlığını

geliştirmiş olması,
5-Bireyin, çevreden gelen etmenler nedeniyle, yeterince kavram geliştirememiş
olması,
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6-Başkalarının

genellikle

bireyin

yerine

düşünüp

karar

vermesi

(Dirimeşe,2006:38-39).
Eleştirel düşünmeyi etkileyen faktörleri iki grupta toplamak mümkündür:
1) Kalıtımla gelen zihinsel etmenler: Bireyin eleştirel düşünme becerisinin
yüksek ya da düşük olmasında en önemli etkenler, doğuştan getirdikleri zeka
gibi kalıtsal özelliklerdir. Eleştirel düşünme becerisine sahip olmak için
belirli bir zeka düzeyi gerekmektedir.
2) Öğrenme sonucu oluşan çevresel etmenler: Bireylerin eleştirel düşünme
becerisini etkileyen diğer faktör çevredir. Doğuştan getirilen kalıtsal
özelliklerin yanı sıra, ailenin yaklaşımı, sosyoekonomik düzeyi, yaşanılan
çevre, bu çevrenin özellikleri, arkadaş grubu, okuldaki öğretmenlerin tutumu
vb. bir çok etmen bireyin eleştirel düşünme becerisinin gelişmesinde önemli
rol oynamaktadır (Karadeniz,2006:72).
Onosko ( 1991) ise; eğitimde eleştirel düşünmenin gelişmesini engelleyen altı faktör
tanımlamıştır. Bunlar:
a. Öğretim sürecinin, eğiticiden bilgi transferi olarak tanımlanması,
b. İçeriğin çok yüzeysel ve geniş olması,
c. Eğiticilerin öğrencilerden düşük beklentisi,
d. Sınıflarda fazla sayıda öğrenci bulunması,
e. Eğiticinin zamanı planlayamaması,
f. Eğiticinin izole olması (Dirimeşe,2006:39).
Öğretmenlerin eleştirel düşünme sürecinden haberdar olmamaları veya eleştirel
düşünme sürecinden haberdar olsalar bile, öğrencilerinde, bu tutumun gelişimine
destek olmamaları da eğitimde eleştirel düşünme sürecini olumsuz etkileyen
faktörlerdendir.
Eleştirel düşünmenin önündeki engellerden biri de ön yargıdır. Ön yargı,
kişinin, daha önce yaşamış olduğu deneyimlerin etkisinde kalarak yanlış kararlar
vermesine neden olur. Bireyleri, olayları objektif değerlendirmekten uzaklaştırır. Bu
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nedenle birey etkili düşünme sürecine katkıda bulunabilmek için, kendisini olumsuz
etkileyecek durumlardan ve önyargıdan uzak tutmak zorundadır.
Eleştirel düşünme becerisine sahip bireylerde farkındalık duygusu
gelişmiştir.

Birey

algılarını

etkileyen

faktörleri

bilir,

algılarını

etkileyen

davranışlarının farkındadır. Bu farkındalık durumu, bireyi önyargılı tutumdan
uzaklaştırır.

2.4 Eleştirel Düşünen Bireyin Özellikleri
Demokratik toplum kültürünü sürdürebilmenin ön koşulu, eleştirel düşünme
becerisine sahip bireylerin o toplumdaki varlığıdır. Çünkü, bir toplumun, dünyadaki
hızlı

değişime

kayıtsız

kalmaması

ve

toplumsal

gelişim

sürecine

ivme

kazandırabilmesi ancak, değişime ve gelişime istekli bireylerin mevcudiyeti ile
mümkündür.
Bugün çağdaş dünyadaki hızlı değişim, bireylerin kişisel niteliklerinin
yükseltilmesini ve düşünme becerilerini etkin bir şekilde geliştirmesini zorunluluk
haline getirmiştir (Akınoğlu,2001:2).
Mc. Tighe ve Schollenberger (1985), günümüzde karşılaştığımız enerji,
sağlık, işsizlik, eğitim ve çevre sorunlarının çözümü için daha fazla kaynak, zaman
ve enerji ayırmanın yeterli olmadığını belirtmektedirler. Tüm bu sorunların çözümü
için, düşünen, sağlıklı karar veren, sorumluluk alan bireylere toplumun tüm
kesimlerinde gereksinim bulunmaktadır (Seferoğlu,Akbıyık,t.y:196).
Eleştirel düşünen bireyler, diğerlerinin inançlarını doğrudan kabul etmek
yerine, eleştirel düşünme becerilerini ve iç görülerini kullanarak olayları
değerlendirirler. Kişisel kararlarını verirken başkalarının kendilerini yönlendirmesine
izin vermezler.
Önemli sorunların çözümünde, uzun süre düşünmenin gerekliliğinin ve
kararlı şekilde mücadele etmelerinin gerekli olduğunun farkındadırlar. Kendi
düşüncelerine yönelik olumsuz eleştirilerin varlığından rahatsız olmaz ve bu
eleştirileri dürüstçe kabul ederler. Eleştirel düşünen bireylerin en önemli özelliği,
olayları daima şüpheci bir yaklaşımla ele almalarıdır. Düşüncelerini, bilimsel
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gerçeklere dayandırır, bu gerçeklerden yola çıkarak en etkili çözüm veya
değerlendirmeye ulaşmayı hedeflerler.
Eleştirel düşünür, çözüm üretmek ve analiz yapmak için sezgilerini ve
geçmiş deneyimlerini sürekli kullanarak en iyi yargıya ulaşır, önemli soru ve
problemleri tam ve açık şekilde ortaya koyar, probleme ilişkin uygun veriyi toplar ve
dikkatli şekilde yorumlar (Lipe,Beasley,2003:4).
Eleştirel düşünen bireylerle, eleştirel düşünmeyen bireylerin, hayata bakış
açısı, bilgiye ulaşma becerileri ve olayları değerlendirme yöntemleri arasında ciddi
farklılıklar vardır. Eleştirel düşünme becerisine sahip bireylerin daha etkili
düşündükleri gerçektir.
Eleştirel düşünen bireyler, olayların sağlıklı değerlendirilebilmesi için,
yeterli bilgi birikimine sahip olmanın gerekli olduğunun farkındadırlar. Bu nedenle
bilgiye ulaşma konusunda istekli ve meraklıdırlar. Yaptıklarını yeniden gözden
geçirmeye daima isteklidirler. Düşüncelerin iletilmesinde açık fikirli, karar verme
sırasında adil davranmanın önemli olduğunu bilirler. Eleştirel düşünen bireyler bu
özelliklerinden dolayı çevrelerini de etkilerler. Başarılı olmanın ön koşulunun,
kişinin kendi bilişsel süreçlerinin farkında olması olduğunu savunurlar.
Kendi öğrenmesinin farkında olan bireyler hem akademik hem de günlük
yaşamda daha başarılı olabilirler (Güven,Kürüm,2006:80-86).
Eleştirel düşünebilen insanlar, „reddetsem bile başkalarının düşüncelerini de
hünerli bulurum‟, „üretmek, tartışmayı kazanmaktan daha önemlidir‟, „bir problem,
beklediğimden daha zor olsa bile onun üzerinde çalışmaya devam ederim‟ gibi
yaklaşımları benimserler (Uçan,Taşçı ve ark.,2008:21).
Burbules ve Berk (1999), eleştirel düşünen bireyleri, bilginin eleştirel
tüketicileri olarak nitelemektedirler. Eleştirel düşünen bireylerin özellikleri ile
demokratik bir vatandaşın sahip olması gereken beceriler karşılaştırıldığında ve
demokrasinin önemli ön kabullerinden birisi olan insanların, mantıklı, doğru kararlar
alabileceği ve bağımsız düşünebileceği sayıtlısı göz önünde tutulduğunda, eleştirel
düşünme, becerilerine duyulan gereksinim gözler önüne serilmektedir (Ünal
2007:12-13).
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Eleştirel düşünme aynı zamanda standartlara karşı çıkmadır. Eleştirel
düşünen bireylerin varlığı, topluma daima güç katar, çünkü eleştirel düşüncenin
olduğu yerde dinamik bir yapı vardır.

2.5 Eğitimde Eleştirel Düşünme
Yaşamımızın ilk adımlarından itibaren hayatlarımızı sarmalayan, üzerinde
tartışmaların halen devam ettiği ve daha da edeceğe benzeyen, ömrümüzün tümünü
kapsayan bir kavramdır „eğitim‟. Eğitim söz konusu olduğunda „eleştirel düşünme‟
kavramının önemini vurgulamamak mümkün değildir. „Neden‟ sorusuna yapılan
vurgu nedeniyle, özellikle zaman zaman insan aklının sınırlarını zorlayan,
teknolojileri ve tüm toplumları etkileyen evrensel olayların boy gösterdiği günümüz
dünyasında, eleştirel düşünme becerisi belki de daha çok önem kazanmaktadır
(Pivolka,2005:1).
Günümüzde teknolojik alanda yaşanan hızlı değişim, ülkeler arası rekabet,
küreşelleşmenin beraberinde getirdiği kültürel değişim gibi faktörler, toplumlarda
nitelikli eğitim almış bireylerin gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Nitelikli
eğitim de ancak, nitelikli eğitimciler, demokratik bir eğitim ortamı ve nitelikli
müfredatlarla mümkün olabilmektedir. Yaşanan bu hızlı değişimlere de zaten eğitim
sisteminin kayıtsız kalması mümkün değildir.
Bu değişim ve gelişmeler, „eğitime‟ bakış açılarını da etkilemiş ve dolayısı
ile okullara yönelik beklentilerin niteliğini de değiştirmeye başlamıştır. Bir yandan
eğitimin değişime ayak uydurması beklenirken diğer yandan eğitim, kendisinin
değişimi yaratması gibi bir taleple karşı karşıya kalmıştır (Tezci,Dikici,2003:252).
Eğitim kurumlarında öğrencilere, yıllarca, bilginin sorgulanması yerine
sadece ezbere dayalı aktarımı yapılmış, bu nedenle öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerinin gelişimi istendik düzeyde sağlanamamıştır. Bilgiye ulaşma, sorgulama,
etkili soru sorma ve problem çözme becerileri gelişemeyen öğrenciler, iş yaşamında
pek çok sıkıntıyla karşı karşıya bırakılmış, bu nedenle bireylerde, erken dönemde
tükenmişlik yaşamak normal bir durum haline gelmiştir. Anlaşılıyor ki, eğitim
kurumlarındaki bu eksiklikler, toplumsal dinamikleri ve toplumsal gelişimi olumsuz
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anlamda etkilemektedir. Bu nedenle, öğrencilere eğitim yaşamlarının her döneminde,
eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimine yönelik eğitim
programlarının düzenlenmesi, günümüz şartlarında artık bir zorunluluktur.
Patrick (1986), eleştirel düşünmeye, toplumsal özgürlükler ve demokrasi
açılarından bakarak, kapalı, totaliter toplumların, genel kabul görmüş düşüncelerin
eleştirilmesine izin vermediklerini, oysa demokratik bir toplumun okullarında
sorgulamanın

ve

eleştirmenin

özendirilmesi

gerektiğini

belirtmiştir.

(Seferoğlu,Akbıyık,t.y:196).
Bu açıdan bakıldığında, eleştirel düşünme, ancak demokratik ortamlarda var
olabilmekte, aynı zamanda, toplumda demokrasi kültürünün gelişimi de eleştirel
düşünen bireylerin varlığıyla mümkün görünmektedir. Demokrasi kültürünün var
olduğu toplumlarda, yeni görüşlerin varlığı ve olayların farklı bakış açılarıyla
değerlendirilmesi, toplumsal gelişime ivme kazandırmakta, toplumsal gelişim,
eğitimin gelişmesinin de önünü açmaktadır.
Eleştirel

düşünme

becerisinin

nitelikli

bir

eğitimle

sağlanabildiği

doğrusundan hareketle, toplumsal gelişimin odak noktasının eğitim kurumları
olduğunu söyleyebiliriz.
Okullarda yürütülen müfredatlar, bireysel gelişim için önem arz etse de tek
başına yeterli değildir. Kişisel gelişim, birey istekli olduğu sürece bir ömür boyu
devam eder.

Birey gerekli eğitimi okulda alır, ancak, alınan eğitimin eyleme

dönüşümü kendi deneyimleri ile sosyal yaşam arasında bağ kurabildiği anda başlar.
Bu nedenle eğitim kurumlarında öğrencilere, esnek düşünebilme, değişik koşullara
uyum sağlayabilme yetenekleri kazandırılmalı, kökleşmiş varsayımların ve
genellemelerin öğrencilerin yaratıcılık becerilerinin gelişimini olumsuz etkilemesine
izin verilmemelidir.
Araştırmalar, eleştirel düşünmenin, zihinsel yeteneğin önemli bir boyutu
olduğunu, olgunlaşma ve yaşantı zenginliklerinden etkilendiğini, bu nedenle eleştirel
düşünme ile eğitim arasında önemli bir ilişki olduğunu açıklamaktadır (Uçan,Taşçı
ve ark,2008:23-24).

39

İnsan, yaradılışının gereği olarak, çevresinde olup bitenleri sorgulamak,
iyiye, güzele ve doğruya ulaşmak ister. Bireyin doğasında var olan bu öğrenme ve
araştırmaya olan tutkunluk; sağlıklı düşünme, sorun çözme ve kültür yaratmasının da
asıl kaynağıdır. Eleştirel düşünme, doğası gereği etkili öğrenme ile ilişkilidir ve buna
bağlı olarak, yorumlarken, ilişki kurarken düşünebilme sürecinin de bir parçasıdır
(Ünal,2007:1).
Günümüzde gelişmiş ülkeler, insana ve dolayısıyla eğitime yaptıkları
harcamaları arttırmakta, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere karşı güçlerini
korumanın,

ancak,

nitelikli

insan

gücünün

varlığıyla

sağlanabileceğini

düşünmektedirler. Gelişmiş ülkelerde, nitelikli insan profili, eleştirel düşünebilen,
problem çözme becerisine sahip, yaratıcı, kişisel gelişime açık ve öğrenmeye her
zaman istekli bireyleri ifade etmektedir. Gelişmiş ülkeler, eğitime yapılan yatırımın,
topluma yapılan bir yatırım olduğunu, kişilerin eğitimle kazandıkları donanımın bu
yatırıma değer nitelikte olduğunu düşünmektedirler.
Toplumsal gelişimin önünü açmak isteyen her ülke, evrensel düşünme
merkezleri olarak nitelendirilen üniversitelerde, öncelikle, günümüzde ihtiyaç
duyulan insan profilini yetiştirmeyi hedeflemeli ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak
nitelikte eğitim müfredatını oluşturmayı, ertelenmemesi gereken bir gereklilik olarak
kabul etmelidir.
Üniversitelerde eğitimin niteliğinin arttırılması ise, demokratik bir öğrenme
ortamı, nitelikli akademik kadro ve bilimsel çalışmaya imkan sağlayacak fiziksel
koşullar ile mümkündür. Bu koşulların varlığı da, yönetimin, eğitim kurumlarına
bakış açısı, bütçeden eğitime ayrılan payın boyutu gibi faktörlerle şekillenmektedir.
Bugün, gelişmekte olan ülkelerin eğitim sistemlerine yapılan en yaygın
eleştiri, ders içeriklerinin düşünme gereksinimi yaratmaktan uzak olması ve eleştirel
düşünme becerisinin işe koşulmasına olanak tanıyacak biçimde yapılandırılmamış
olmasıdır (Akar Vural,Kutlu,2004:189).
Eğitimde program geliştirme; hedef, hedeflenen eğitimin içeriğini belirleme,
belirlenen içeriğe uygun öğrenme süreci ve değerlendirme gibi dört dinamik sürecin
bütünüdür. “Hedef” kavramı ile, öğrencide gelişmesini beklediğimiz özellik, “içerik”
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kavramı ile gelişmesini istediğimiz özelliği hangi müfredatla sağlayacağımız,
“öğrenme süreci” kavramı ile hedefe ulaşmada hangi öğrenme- öğretme metot ve
stratejilerinin kullanılacağı ve bu strateji ve metotlara uygun akademik kadronun
belirlenmesi,

“değerlendirme” kavramı

ile

de

istenilen hedefe

ne kadar

ulaşabildiğimizin ölçümü, ifade edilmektedir.
Öğrencinin, bu dört dinamik sürecin varlığında kazanımı, bilgiyi oluşturan
unsurları fark etme, unsurlar arasındaki ilişkileri sorgulayabilme, gerekli ve gereksiz
bilgileri ayırt edebilme ve böylece bilginin anlamlı ve kalıcı olmasını sağlamadır.
Bu sürecin aksine, geleneksel öğretim yönteminde, öğrenmenin merkezini
eğitimci oluşturmuş ve sadece, eğitimci tarafından doğruluğu kabul edilen bilgilerin
aktarımı yapılmıştır. Böyle bir tutumun varlığında öğrenci, eğitimcinin kendisine
sunduğu bilgiyi mutlak doğru kabul etmiş, sorgulamaya ve problem çözmeye ihtiyaç
duymamış, kendisine verilen hazır bilgileri ezberlemeye çalışmıştır. Oysa, yukarıda
ifade edilen bir eğitim sürecinin uygulanmasıyla öğrenci, eleştirel ve yaratıcı
düşünme, problem çözme ve etkili karar verme becerilerini geliştirerek öğrenme
sürecini tamamlayacak, sahip olduğu donanımı iş yaşamında da

aktif şekilde

kullanacaktır.
Ezgi Denizel Güven „Eğitim Üzerine Yinelenen Eleştiriler, Alternatif
Öneriler‟ başlıklı yazısında, eğitimin, bireyin kendi potansiyellerini açığa çıkartıp
bunları en iyi şekilde kullanıp geliştirdiği, tüm gelişim alanlarını içeren yaşamsal bir
uğraş olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ezberci, koşullayıcı

ve

pasifleştirici unsurların süreçten arındırılması gerektiğinin altını çizmektedir. Bu iyi
niyetli vurgu, eleştirel düşünmenin de önemini gözler önüne sermektedir aslında
(Pivolka,2005:2).
Eleştirel düşünme eğitimi ile ilgili olarak Paul (1984) aşağıdaki tespitlerde
bulunmuştur:


İnsanlar, bilinçdışı istekleri ve çıkarlarına göre karar verme eğilimindedirler.
Bu ise karşıt görüşlerle ilgili adil olmayan yargıda bulunmamıza,
düşüncelerimizle kendi kimliğimizi ilişkilendirmemize, çıkarlarımız uğruna
deneyimlerimizi yanlış yorumlamamıza neden olmaktadır.
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Teknik alanlarda karşılaşılan problemlerle gerçek yaşamda karşılaşılan
problemler arasında temel farklar bulunmaktadır. Teknik problemler
mantıksal yaklaşımlarla çözülebilir. Günlük yaşamın problemleri ise
mantıksal yaklaşımlarla nadiren çözülebilir.



Okullar daha çok teknik problemlerin çözümüne odaklanmakta, gerçek
yaşamın problemleriyle daha az ilgilenmektedir. Ayrıca okullar, gerçek
yaşam problemlerini teknik problemlere benzetmeye çalışarak hataya
düşmektedirler.



Okullar toplumsal çoğunluğun veya bir azınlığın onaylanan görüşlerini
öğrencilere aşılamaya çalışmaktadırlar.



Bilişsel ve duyuşsal süreçlerimizi yönetme kapasitemiz hayatımızın ilk
yıllarındaki yaşantılarımızdan büyük oranda etkilenmektedir. Çocukların
iletişim kurma, tartışma, zıt görüşleri uzlaştırma, görüşleri değerlendirme
becerilerini kazanmaları için özenli çalışmalar yapılmalıdır.



Öğrencilerin diyalektik yöntemi kullanarak bilgi üretebilmeleri için öğretme
yaklaşımları gözden geçirilmelidir (Karadeniz,2006:57-58).

Eleştirel düşünme, kişinin, önce kendi düşünme sürecinin farkına varmasını ve
başkalarının da düşünme süreçlerini gözden geçirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu
temel adımlar atılmaksızın, etkili bir eleştirel düşünme sürecinden bahsedilemez.
Öğrencilerin kafası, hemen hemen her alanla ilgili düşüncelerin, bilgilerin
ayrı istif edildiği ya da yığıştırıldığı bir yer olarak düşünülmüştür. Öyle ki, kafasının
içinde bir yığın bilgi taşıyan ama o bilgileri nerede, nasıl kullanabileceğini bilmeyen,
bunu düşünemeyen insanlar yetiştirilmiştir. Eğitimden beklenen bir takım uydular
yetiştirmek değil, eleştirici, kuşkucu düşünen kafalar yetiştirmek olmalıdır. İyi
eğitimle kötü eğitimin ayrıldığı nokta burasıdır işte. Biri özgür düşünen kafalar
yetiştirir, öbürü de birtakım uydular ve robotlar (Yalçın,1999:121-266).
Bu gerçeklerden hareketle; eleştirel düşünme becerisinin öğrencilere
kazandırılması ile, öğrencilerin, bilgiyi yorumlayabilecek zihinsel süreci eksiksiz
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yerine getirebilmesi, tartışma yeteneğinin gelişmesi ve böylelikle düşünmeyi
öğrenmesi sağlanabilecektir.
Eleştirel düşünmede temel amaç, öğrencilerde, otoritelerden farklı ve
bağımsız düşünebilecekleri farkındalığını yaratmaktır, işte bu noktada öğrenci,
yaratıcılık becerisini işe koşacak ve olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi
geliştirecektir.
Çağın gereklerini yerine getiren, olgulara bakışında eleştirel düşünceyi ön
planda tutabilen, problemlerin çözümünde farklı ve zengin bir bakış açısı
geliştirebilen nitelikte bireylerin yetiştirilebilmesi için her alandaki öğretim anlayışı
kuşkusuz farklı disiplinlerle de desteklenmelidir. Bu disiplinlerin en önemlilerinden
bir tanesi de felsefedir. Felsefi yaklaşım bütün düşüncelerin temelini oluşturmakla
birlikte eğitimin her alanında, özellikle teknoloji tabanlı öğretimde daha çok
yararlanılması gereken bir disiplin olarak düşünülmelidir. Felsefenin özü, bir bilgiye
sahip olmaktan çok, onu arayıp araştırmaktır. Felsefe uğraşı, bu doğrultuda olmak
üzere, her şeyden önce bir düşünme çabasıdır. Aklın bir işlevi olan düşünme;
edindiği

bilgileri

yeniden

gözden

geçirir,

tartışır

ve

bir

senteze

varır

(Çetin,Özcan,2003:26).
Son yıllarda, eleştirel düşünme, eğitim çevrelerinde, uzmanlık konusuna
giren ya da teknik anlamı olan bir sözcük haline gelmiştir. Bunun nedeni, bilginin ve
içeriğin değişik şekillerdeki düşünme becerileri ile öğretilmesi ile ilgilenmeye
başlamaları olmuştur. Moda haline gelen bu fikir eğitim için tehlikeli olabilir çünkü,
farklı şekillerde algılanıp güç kaybedebilir, bu yüzden, son yüzyılın üzerinde gelişim
gösteren eleştirel düşünme fikrini açıklamaya başlamalıyız (Fisher,2001:1).
Eğitim geçmişe değil geleceğe dönük olmalıdır ve verilecek eğitimin
eşiğinin, çocuğun gelişim seviyesinden her zaman yüksek tutulması gerekmektedir
(Erdener,2009:93).
Eleştirel düşünme eğitiminde

istendik

hedeflere ulaşabilmek

için;

eğitimcilerin, öğrencilere hedef ve amaçlarını belirleyebilmede rol modeli olmaları,
iletişime açık olmaları, kişisel gelişime istekli olmaları, eleştirel düşünebilmeleri ve
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amaca uygun eğitim metotlarını kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olmaları
gerekmektedir.
Eleştirel düşünme eğitiminin, öğrencilerin eleştirel düşünme kapasitelerini
olumlu yönde etkilediğinin ileri sürülmesi, eleştirel düşünmeyi destekleyen eğitim
programlarının oluşturulmasını, müfredat içeriklerinin eleştirel düşünme gücünü
geliştirecek şekilde yapılandırılmasını zorunlu hale getirmektedir.
Eğitim sisteminde, bilgilerin niçin öğrenildiği ve nasıl kullanılacağı
hakkında bilgi verilmediği sürece öğrencilerin bilgileri ezberleme yoluna gideceği
oldukça açıktır (Cantürk Günhan,Başer,2009:452). Önemli olan, bilginin çokluğu
değil, onun kullanılmasıdır. Kullanılmayan bilginin önemi yoktur veya bir güç
olduğu söylenemez (Gülveren,2007:23).
Hızla çoğalan ve değişen bilginin tamamını eğitim programlarına koymak
ve öğrencilere sunmak olanaksızdır. Bu nedenle öğrencilere yaratıcı ve eleştirel
düşünme becerilerinin kazandırılması, öğrencilere

bilgiye ulaşabilme ilke ve

yöntemlerinin öğretilmesi, ulaştığı bilgileri yorumlayabilme yetisinin kazandırılması
günümüz koşullarında artık bir zorunluluktur. Eleştirel düşünme becerisine sahip
öğrenciler, sadece akademik anlamda başarılı olmakla kalmayıp, aynı zamanda
toplumsal yaşamın her alanında başarılı bir birey olacaklardır.
Eleştirel düşünme eğitiminin amacı;

pasif,

önüne gelen bilgileri

sorgulamadan kabul eden bireyler yerine; neyi, niçin öğrendiğini bilen, öğrendiği
bilgileri uygulayan ve bu bilgileri geliştiren, yeni fikirler ortaya koyabilen bireylerin
yetiştirilmesidir. Günümüz toplumunun öngördüğü bu özelliklere sahip bireyler
yetiştirmek ancak, eleştirel düşünme eğitimi ile olanaklıdır.
Eleştirel düşünmenin bireylere her yaşta öğretilebileceği düşünüldüğünde,
eğitim sonrası üretime geçecek olan üniversite öğrencilerinin, eleştirel düşünme
becerilerini kazanmış olmaları aynı zamanda bir toplumsal sorumluluktur.

2.6 Eleştirel Düşünme Ölçme Araçları
Norris ve Enis (1989), eleştirel düşünme becerilerini ölçmek amacıyla
geliştirilen testleri iki ana katagoriye ayırarak incelemişlerdir. Birinci kategoriyi,
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eleştirel düşünmenin belli bir boyutunu ya da bazı boyutlarını ölçmeye yönelik
olarak hazırlanmış spesifik testler, ikinci kategoriyi ise, eleştirel düşünmenin pek çok
boyutunu kapsar nitelikte çok yönlü olarak hazırlanan testler oluşturmaktadır (Akar
Vural,Kutlu,2004:194).
Eleştirel Düşünmenin Birden Çok Yönünü Kapsayan Testler:
Çok yönlü testlerin kolayca doldurulabilme ve kolay değerlendirilme gibi
avantajları bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan çok yönlü testler;
Watson-Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Ölçeği:
Bu ölçek, Goodwin Watson ve Edward Glaser tarafından geliştirilmiş, son
düzenlemesi yine aynı kişiler tarafından yapılmıştır. Test, YM ve ZM adı altında iki
paralel form halinde 1964 yılında yayımlanmıştır. Eleştirel düşünmenin bazı önemli
boyutlarını ölçen 100 sorudan oluşan beş alt boyutlu bir testtir. Test maddeleri,
bireylerin günlük yaşamda karşılaştıklarına benzer sorunları, tartışma ve yorumları
içermektedir (Özcan,2007:86). Ortaöğretim 1. sınıf öğrencileri ve üzeri için uygun
olan bir ölçektir (Pierson,1998:195).
Watson-Glaser eleştirel akıl yürütme ölçeğinin geliştirilmesinde eleştirel düşünme
yetenekleri, beş boyuta dayandırılmıştır:
1) Bir problemi tanımlama yeteneği,
2) Problemin çözümü için uygun bilgiyi seçme yeteneği,
3) Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış varsayımları tanıma yeteneği,
4) İlgi ve sonuca götürücü hipotezleri seçme ve formüle etme yeteneği,
5) Geçerli sonuçlar çıkarma ve çıkarsamaların geçerliğini yargılama yeteneği,
12 psikolog tarafından, geçerlik, güvenirlik ve ölçme hataları yönünden
değerlendirilen Watson-Glaser eleştirel akıl yürütme ölçeğinin akademik alanlardaki
geçerlik ve güvenirliği 0.81 olarak bulunmuştur(Özcan,2007:87).
Cornell Eleştirel Düşünme Testi:
Robert Ennis ve Jason Millman tarafından geliştirilen bu testin, Level X
versiyonu; tümevarım, güvenirlik, gözlem, tümdengelim ve varsayımın tanımlanması
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boyutlarını içeren çoktan seçmeli bir ölçme aracıdır. Level Z versiyonu; tümevarım,
güvenirlik, tahmin, deneysel planlama, yanılgılar, tümdengelim, tanımlama ve
varsayımın tanımlanması boyutlarını içeren çoktan seçmeli bir ölçme aracıdır
(Gülveren,2007:60).
Ennis-Weir Eleştirel Düşünme Yazılı Testi:
Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyi için tasarlanmıştır. Test özellikle belli
bir programın etkisini sınamak için, ön test-son test olarak desenlenmiş araştırmalar
için uygun bir ölçme aracı olarak geliştirilmiştir (Akar Vural,Kutlu,2004:194).
Amacı, kavramayı, varsayım ve gerçekleri görme, bir kişinin amacını
açıklama, iyi gerekçeler önerme, diğer olasılıkları görebilme, kuşkulu, konuyla ilgisi
olmayan durumlardan, aşırı genellemelerden kaçınma, duygusal dil kullanmaktan
kaçınma bölümlerinden oluşmaktadır (Gülveren,2007:61).
California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği:
California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği ile ilgili bilgilere beşinci
ünitede ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
New Jersey Akıl Yürütme Becerileri Testi:
Virginia Shipman tarafından geliştirilmiştir. Temel eğitim 5. sınıf
düzeyinden üniversite düzeyine kadar kullanılabilme özelliğine sahiptir. Test
maddelerinin yarıya yakını „çıkarım‟ becerilerini ölçmeye yöneliktir (Akar
Vural,Kutlu,2004:195). Çoktan seçmelidir. Tümevarım, varsayımları tanımlama, iyi
gerekçeleri bulmayı içermektedir.
Eleştirel Düşünmenin Sadece Tek Yönünü Ele Alan Testler:
Cornell Class Reasoning Test:
Ennis, Gardiner, Morrow, Paulus ve Ringel tarafından geliştirilmiştir. 4-14.
sınıflara yönelik, çoktan seçmeli, tümdengelime yöneliktir.
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Cornell Conditional Reasoning Test:
Ennis, Gardiner, Guzzetta, Morrow, Paulus ve Ringel tarafından
geliştirilmiştir. 4-14. sınıflara yönelik,çoktan seçmeli, durumsal akıl yürütmelere
yöneliktir.
Test On Appraisining Observations:
Norris ve King tarafından geliştirilmiştir. 7-14. sınıflara yöneliktir,
gözlemcinin ifadelerinin güvenirliğini test eden çoktan seçmeli bir testtir.
Eleştirel düşünme becerilerini ölçen ölçme araçları; ölçme araçlarının
gerçek dünyaya ilişkin örnekleri kısmen içerdiği, daha çok akıl yürütmeye dayalı
örneklerin yer aldığı, imalı varsayımlarla birbirine bağlı durumlardan yararlanarak
öğrencilerin becerilerini belgelemeye dayalı olduğu, bir probleme ilişkin akıl
yürütmenin sadece tek bir metne dayalı olduğu konusunda eleştirilmektedir
(Gülveren,2007:61-63).

2.7 Eleştirel Düşünme İle İlgili Yapılan Araştırmalar
2.7.1 Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar
Ayten Zaybak ve Leyla Khorshid tarafından yapılan „ Ege Üniversitesi
Hemşirelik

Yüksekokulu

Öğrencilerinin

Eleştirel

Düşünme

Düzeylerinin

İncelenmesi‟ adlı çalışma, 2003-2004 öğretim yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu‟nda öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 412 öğrenci ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre; 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin
eleştirel düşünme düzeyi, diğer sınıflarda eğitim gören öğrencilere göre daha yüksek
bulunmuştur. Ayrıca, sosyal etkinliklere

katılan, kendine güvenen, azimli,

sorgulayıcı ve yaratıcı birisi olduğunu ifade eden öğrencilerin eleştirel düşünme
düzeylerinin

diğer

öğrencilere

göre

daha

yüksek

olduğu

saptanmıştır

(Zaybak,Khorshid,2006:137-145).
Hakan Gülveren tarafından 2007 yılında yapılan „Eğitim Fakültesi
Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ve Bu Becerileri Etkileyen Eleştirel
Düşünme Faktörleri‟ adlı araştırmadan elde edilen verilere göre; eğitim fakültesinde
okuyan öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri yeterli değildir. Bayan öğrencilerin
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eleştirel düşünme becerileri, erkek öğrencilere göre daha iyidir. Bölümler arasında
anlamlı bir fark görülmemiştir. Anne ve babanın işi ve eğitim düzeyi, öğrencilerin
eleştirel düşünme becerileri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark
oluşturmamaktadır. Normal öğretim öğrencileri, ikinci öğretim öğrencilerine göre
eleştirel düşünmede daha başarılıdırlar. Öğrencilerin yaşı ve sınıf düzeyleri eleştirel
düşünmede etkili değildir. Akademik ortalaması yüksek olan öğrencilerin, eleştirel
düşünme becerileri daha iyidir (Gülveren,2007:179-184).
Dilrüba Kürüm tarafından yapılan „Öğretmen Adaylarının Eleştirel
Düşünme Gücü‟ adlı araştırma; 2000-2001 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi‟nin 5 bölümündeki 11 öğretmenlik eğitim programının birinci,
ikinci, üçüncü sınıflarında öğrenim gören 1047 öğrenciden elde edilen verilerle
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre; öğretmen
adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile bu gücü oluşturan bütün düşünme
becerilerindeki düzeylerinin orta düzeyde olduğu; ayrıca yaşın, bitirilen ortaöğretim
kurumunun, üniversiteye giriş puan düzeyi ve türünün, öğrenim görülen programın,
ailenin eğitim ve gelir düzeylerinin ve son olarak kendilerini geliştirme amacıyla
yapmış oldukları etkinliklerin, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim düzeyleri ile
bazı düşünme becerilerindeki düzeylerini etkilediği saptanmıştır (Kürüm,2002:126129).
Cenk Akbıyık ve S. Sadi Seferoğlu’nun yaptıkları „Eleştirel Düşünme
Eğilimleri ve Akademik Başarı‟ adlı araştırmadan elde edilen verilere göre; yüksek
eleştirel düşünme eğilimine sahip öğrenciler, düşük eleştirel düşünme eğilimine
sahip

öğrencilere

göre

akademik

olarak

daha

başarılıdırlar

(Akbıyık,Seferoğlu,2002:97).
Nezaket Öztürk ve Hatice Ulusoy tarafından yapılan „Lisans ve Yüksek
Lisans Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Eleştirel
Düşünmeyi Etkileyen Faktörler‟ adlı çalışma, Mayıs 2005 tarihinde, Cumhuriyet
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere
göre; lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler ile yüksek lisans düzeyinde öğrenim
gören öğrencilerin eleştirel düşünme düzey ortalama

puanları arasında önemli
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derecede fark olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu, öğrencilerin
sınıflarına göre eleştirel düşünme ölçeğinden aldıkları puanlar incelendiğinde,
eleştirel düşünme beceri düzeylerinin birinci sınıflar dışında tutulduğunda, ikinci,
üçüncü ve dördüncü sınıflarda, sınıf yükseldikçe eleştirel düşünme beceri
düzeylerinin az da olsa arttığı, özellikle yüksek lisans tez döneminde en yüksek
seviyeye ulaştığı, transkript not ortalamaları yükseldikçe, öğrencilerin eleştirel
düşünme düzeylerinin arttığı ve bu farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu,
üniversiteden önce yaşanılan yer ile ölçek puanı arasında anlamlı bir fark olduğu,
öğrencilerin yaş ortalamalarının arttıkça eleştirel düşünme düzeyi ortalamalarının da
arttığı bulunmuştur (Öztürk,Ulusoy,2008:19-22).
Soner Mehmet Özdemir tarafından gerçekleştirilen çalışmada; üniversite
öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin düzeyi ve bu düzeyin cinsiyete, doğum
yerine, anne ve baba öğrenim durumuna ve gelir durumuna göre farklılaşıp
farklılaşmadığının ortaya konması hedeflenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Gazi
Üniversitesi Eğitim Fakültesi‟nde okuyan 128 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma
sonucuna göre; öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi bakımından orta düzeyde
oldukları ve eleştirel düşünme becerisine sahip olma durumlarının cinsiyet, doğum
yeri, anne-baba öğrenim durumu ve gelir durumu değişkenlerine göre anlamlı
düzeyde farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır (Özdemir,2005:14).
2006 yılında, İsmet Eşer, Leyla Khorshid ve Yurdanur Demir tarafından
yapılan araştırmada; yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin eleştirel düşünme
eğilimlerini ve bunları etkileyen etmenleri belirlemek hedeflenmiştir. Araştırmanın
örneklemini, bir eğitim hastanesinin dahili ve cerrahi yoğun bakım ünitelerinde
çalışan 114 hemşire oluşturmuştur. Araştırmanın sonucuna göre; yoğun bakım
hemşirelerinde, eleştirel düşünme eğilim puanlarının düşük düzeyde olduğu, ancak
yoğun bakım alanına yönelik eğitim alma durumunun hemşirelerde eleştirel düşünme
eğilimini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır (Eşer,Khorshid ve ark,2007:1).
2009 yılında, Öznur Sarıoğlu tarafında „Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Araştırma

ve Uygulama Hastanesinde

Çalışan Yoğun Bakım

ve Servis

Hemşireleri‟nin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Karşılaştırılması‟ adlı çalışma;
yoğun bakım üniteleri ve servislerde çalışan hemşirelerin eleştirel düşünme
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eğilimlerinin

karşılaştırılmasının

yanı

sıra

eleştirel

düşünme

eğilimlerini

etkileyebilecek bazı durumların belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırma
sonucuna göre; servis ve yoğun bakım hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilimleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Servis ve yoğun bakım
hemşirelerinin, yaş ve çalışma sürelerinin artmasıyla eleştirel düşünme eğilimlerinin
azaldığı, biriminde çalışma süresinin servis ve yoğun bakım hemşirelerinin eleştirel
düşünme eğilimlerini etkilemediği, ancak yoğun bakım hemşirelerinin yoğun
bakımda çalışma süresinin artmasıyla kendine güven puanlarının arttığı sonucuna
ulaşılmıştır. Servis ve yoğun bakım hemşirelerinin büyük çoğunluğunun hemşirelik
mesleğinin düşünme süreçlerini kullanması gerektiğine inanmasına karşın, hasta
konusunda sorumluluk almaktan çekindikleri, hemşirelik mesleğinin gelişmesi
gerektiğine inanmalarına karşın hemşirelik mesleğinin geliştirilebileceği hakkında
daha karamsar oldukları saptanmıştır (Sarıoğlu,2009:95-96).
2001 yılında, Orhan Akınoğlu tarafından yürütülen „Eleştirel Düşünme
Becerilerini Temel Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi‟ adlı
çalışmada; eleştirel düşünme becerilerini temel alan ilköğretim dördüncü sınıf fen
bilgisi öğretiminin, öğrenme ürünlerine etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2001-2002
öğretim yılının ikinci yarısında, İstanbul ili Kadıköy ilçesi, İlhami Ertem İlköğretim
Okulu dördüncü sınıflardan seçilen, öğretmen, yaş, cinsiyet, bilişsel ve duyuşsal
hazır bulunuşluluk değişkenleri açısından birbirine denk iki grup üzerinde
yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; Eleştirel düşünme becerilerini temel alan
fen bilgisi öğretimi gören grubun, bilişsel alanın bilgi ve kavrama düzeyindeki
erişisi, geleneksel anlayışla öğretim gören grubun bilgi ve kavrama düzeyindeki
erişisinden anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Eleştirel düşünme becerilerini temel
alan fen bilgisi öğretimi gören grubun eleştirel düşünme becerilerinin uygulayabilme
boyutundaki erişisi, geleneksel anlayışla öğretim gören grubun eleştirel düşünme
becerilerinin uygulayabilme boyutundaki erişisinden anlamlı derecede yüksek
çıkmıştır. Eleştirel düşünme becerilerini temel alan fen bilgisi öğretimi gören grubun
eleştirel düşünme becerilerinin iletişim kurabilme boyutundaki erişisi, geleneksel
anlayışla öğretim gören grubun eleştirel düşünme becerilerinin iletişim kurabilme
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boyutundaki erişisinden anlamlı derecede yüksek çıkmıştır (Akınoğlu,2001:138139).
2006 yılında, Abdülkerim Karadeniz tarafından yapılan çalışma;
Kırşehir‟deki liselerde görev yapan öğretmenlerin eleştirel düşünme ile ilgili tutum
ve görüşlerini ortaya koymak, öğretmen tutumlarının öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerine etkisini tespit etmek ve liselerde eleştirel düşünme eğitiminin yerini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Kırşehir ilinde çeşitli
liselerde görev yapan 100 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucuna göre;
öğretmenlerin cinsiyetleri ile eleştirel düşünme eğitimi ile ilgili görüşleri arasında
istatistiksel yönde anlamlı bir fark olduğu, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere
göre, ankette yer alan eleştirel düşünme konusundaki yargılara daha fazla katılıyor
oldukları saptanmıştır. Öğretmenlerin mesleki kıdemleri ile, eleştirel düşünme
eğitimi ile ilgili tutumları arasında anlamlılık düzeyinde bir farklılık görülmediği,
öğretmenlerin branş durumları ile eleştirel düşünme eğitimi ile ilgili tutumları
arasında

anlamlılık

düzeyinde

bir

farklılık

olmadığı

saptanmıştır

(Karadeniz,2006:145-146).
2006 yılında Elif Dirimeşe tarafında yapılan „Hemşirelerin ve Öğrenci
Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi‟ adlı çalışmada; öğrenci
hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puanlarının, hemşirelerin eleştirel düşünme
eğilim puanından anlamlı olarak yüksek olduğu, dahili ve cerrahi birimlerde çalışan
hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamsız olduğu ,hemşirelik deneyim süresine göre eleştirel düşünme eğilim puanları
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu, hemşirelerin kurum içi bilimsel
etkinliklere katılma durumuna göre, eleştirel düşünme eğilim puanları arasındaki
farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu, kurum dışı bilimsel etkinliklere bir veya
daha fazla katılanların eleştirel düşünme eğilim puanlarının, hiç katılmayanlara göre
anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır (Dirimeşe,2006:62-68).
Leman Şenturan ve Şule Ecevit Alpar‟ın Türkiye‟deki tüm hemşirelik
yüksekokulları ve on sağlık yüksekokulunda gerçekleştirdikleri „Hemşirelik
Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri‟ adlı çalışmada; klasik eğitim müfredatı
yürüten okulların birinci sınıf öğrencilerinin puan ortalamasının, dördüncü sınıfların
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puan ortalamasından daha yüksek, farklı eğitim müfredatı yürütülen okulların
öğrencilerinde ise, dördüncü sınıfların puan ortalamasının birinci sınıfların puan
ortalamasından daha yüksek olduğu, ancak,

bu farkın anlamlı olmadığı

belirlenmiştir. Klasik eğitim müfredatı ile eğitim gören öğrencilerin toplam puan
ortalamaları, farklı eğitim programı ile eğitim gören öğrencilerin toplam ve alt boyut
puan ortalamalarından anlamlı

derecede daha düşük olduğu görülmüştür

(Şenturan,Alpar,2008:25-26).
2006 yılında Nezaket Öztürk‟ün yaptığı „Hemşirelik Öğrencilerinin
Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler‟ adlı
çalışmasının sonucuna göre; okullarda bir üst sınıfa geçtikçe eleştirel düşünme
düzeyinin attığı, şehirde yaşayanların eleştirel düşünme puan ortalamasının, ilçede
yaşayanlara göre daha yüksek olduğu, sosyoekonomik düzey arttıkça eleştirel
düşünme düzeylerinin daha yüksek olduğu, transkript not ortalaması yükseldikçe
eleştirel düşünme düzeyinin arttığı, ancak, öğrencilerin yaş, medeni durum, cinsiyet,
anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba mesleği, kardeş sayısı, mesleği isteyerek seçip
seçmeme durumuna göre ve sosyal ve bilimsel etkinliklere katılma durumu ile
eleştirel düşünme düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıştır
(Öztürk,2006:64-65).
Gülşah Gürol Arslan, Yurdanur Demir, Leyla Khorshid, İsmet Eşer
tarafından yapılan, “Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimini Etkileyen Faktörlerin
İncelenmesi” adlı araştırmanın sonucuna göre; eleştirel düşünme eğilimi ile yaş,
öğrenim durumu, çalışılan birim, bilimsel etkinliklere katılma durumu, medeni
durum arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı saptanmıştır ( Gürol Arslan, Demir ve
ark., 2007:75-79).

2.7.2 Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar
Nora L’Eplattenier tarafından yapılan araştırmanın örneklemini, 83 tane
hemşirelik programı öğrencisi oluşturmaktadır.

Öğrenciler,

programa

yeni

başlayanlar, orta kıdemliler, kıdemliler ve programı yeni bitirmiş şeklinde farklı
gruplara ayrılmış ve bu gruplara farklı zamanlarda farklı kategorilerde testler
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uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre; farklı zamanlarda yapılan ölçümlerde
kişilerin eleştirel düşünme puanlarının gelişim göstermediği ve sürekli aşağılarda
seyrettiği görülmüştür ve hemşirelik eğitiminin yapısını ve eleştirel düşünmeyi
kültürel özelliklerin etkilediği görülmüştür (L‟Eplattenier,2001:27-31).
Mcbride ve Reed (1998), üniversitede öğrenim gören 30 atlet ve 36 atlet
olmayan toplam 66 öğrencinin eleştirel düşünmeleriyle ilgili yaptıkları araştırmanın
sonucuna göre; atlet olan öğrencilerin atlet olmayan öğrencilere göre eleştirel
düşünme düzeylerinin daha düşük düzeyde olduğunu ayrıca cinsiyet farklılığının
eleştirel düşünme düzeyine etkisi olmadığını bulmuşlardır (Mcbride,Reed,1998:8443).
McKee (1988), Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerini geliştirmeyi hedeflediği çalışmasında üç yıl boyunca hizmet içi eğitim
alan yedi ve on birinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinden, görüşme ve gözlem
yöntemlerini kullanarak veri toplamıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin çoğunun
eleştirel düşünmeyi ders içeriğinden ayrı beceriler olarak yorumladıklarını
belirtmişlerdir (McKee,1998:444-446).
Lumpkin (1992), eleştirel düşünme becerileri öğretiminin, beşinci ve altıncı
sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine, erişilerine ve sosyal bilgiler dersi
içeriğinin kalıcılığına etkisini araştırmıştır. Araştırmanın sonunda, eleştirel düşünme
becerileri öğretiminin kullanıldığı deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark
bulunamamış, diğer yandan 6.sınıf öğrencileri erişi ve içeriğin kalıcılığı yönünden
beşinci sınıf öğrencilerine göre daha üst düzeyde oldukları görülmüştür
(Lumpkin,1992:8-12).
2.8 Eleştirel Düşünmeyi Geliştirmeye Yönelik Yöntemler
2.8.1 Soru Sorma
Etkili soru sorma becerisi, bireyde eleştirel düşünmenin varlığını gösteren
en önemli özelliktir. Çünkü birey, içinde bulunduğu durumu anlamlandırmada,
sağlıklı düşünme sürecine yön vermede, etkili soru sorma becerisini kullanır.
Soru sorma iyi iletişim kurmanın temelidir. Uygun soru sormanın karmaşık
bir sanat olması nedeniyle, hayatları boyunca binlerce soruya muhatap olan
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insanların çok azı iyi soru sorabilmektedir. Soru sorma, etkileşime dayalı öğretimin
can damarıdır. Düşünme için, öğrenme ve öğretmenin önemi artmış, eleştirel
düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme kavramları ortaya çıkmıştır. Tüm bu
kavramların geliştirilerek uygulanmasında anahtar öğretim stratejisi ise sorulardır
(Can,2006:7-8).
Eskiden soru sorma, bilgisizlik göstergesi olarak kabul edilirken,
günümüzde

etkili

soru

sorma,

geliştirilmesi

gereken

bir

beceri

olarak

değerlendirilmektedir ve etkili soru sorma, kişilerin eleştirel düşünme becerilerini de
geliştirmesi bakımından son derece önemlidir.
Olgusal bir soru, öğrencileri hatırlamaya ve ezberlemeye yöneltirken, üst
düzey düşünme gerektiren bir soru, öğrencileri bilgileri kullanmaya ve onlarla
düşünmeye yönlendirir. O halde sınıfta sorunun varlığından çok niteliği önem
kazanmaktadır. Öğrenme sürecinde iyi sorular sorabilmek, yanıt vermekten daha
önemlidir. Soruların kullanılmasında dikkat edilmesi gereken başka önemli bir
noktada, bekleme süresidir. Düşünme sağlayıcı sorular sorulduktan sonra,
öğrencilere belirli bir miktar bekleme süresinin verilmesi önemlidir. Bayer (1998) ve
Fisher (1995), düşünmeyi sağlayıcı iyi bir sorunun, düşünmeyi cesaretlendiren ve
yeni sorulara yol açan bir soru olduğunu belirtmektedir (Ünal,2007:30-32).

2.8.2 Tartışma
Tartışma yöntemi, herhangi bir konuyu değişik bakış açıları ile ele alma
ilkesini temel alan ve bireyler arası iletişimi güçlendirme, karar verme sürecine
yardımcı olma, demokratik bir öğrenme ortamı sağlama, dikkati canlı tutma gibi
yarları bakımından, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinde kullanılan
faydalı bir yöntemdir. Ancak, tartışma sürecini istendik hedefe ulaştırmada, etkili
tartışma ortamını sağlayacak bir lidere ihtiyaç vardır.
Eleştirel düşünme eğitimi üzerine Cohen (1993)‟in önerisi, derslerde
olayları tek bir bakış açısından anlatmak yerine, öğrencilerin farklı bakış açılarının
neler olabileceğini görebilecekleri ve üzerinde düşünebilecekleri tartışma egzersizleri
yaptırmaktır (Özcan,2007:26).
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Tartışmanın, kötü cevaplara dönüşmesini önlemek için, öğrencilerin bir
fikrin doğruluğunu veya bir şeyin değerini yargılamada kullanacakları ölçütler
vurgulanmalıdır (Can,2006:23).
Dynneson ve Gross ( 1999) tartışmaların bazı yeterlikleri kazandırmada
etkili olduğuna dikkat çekmişler ve tartışma sürecinde üzerinde durulması gereken
yeterlikleri vurgulamışlardır. Bu yeterlikler;
-

Konuşmadan önce düşünme,

-

Nedenler gösterebilme,

-

Örnekler verebilme,

-

Görüşlerin kaynağını belirtme,

-

Eleştiri ve farklı görüşleri kabullenme ve sorumluluğu alma,

-

Açık fikirli olma,

-

En önemlisi ise etkili ve eleştirel dinlemedir (Ünal,2007:33-34)

2.8.3 Problem Çözme
Birey, yaşamının ilk yıllarından itibaren pek çok problemle karşı karşıya
kalmakta ve bu problemleri etkili şekilde çözmeye çabalamaktadır. Yaşamın ilk
yıllarında karşılaşılan problemler belki de daha yalın ve çözümü kolayken, ilerleyen
yıllarda daha karmaşık ve içinden çıkılması güç problemlerle karşılaşılabilmektedir.
Teknolojik gelişmelerin hızlı yaşandığı, çevre koşullarının inanılmaz bir
hızda değiştiği günümüzde, problemlerin daha karmaşık bir hal alması kaçınılmazdır.
Bu durum, insanların kendilerini ve çevrelerini sürekli geliştirmelerini, çağın
gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olabilmelerini, ekip çalışmasını önemsemelerini
ve sorunlarla etkili baş edebilme yöntemlerine sahip olmalarını gerekli kılmaktadır.
Problemlerin varlığı bireylerin performansını önemli ölçüde etkilemekle beraber,
çözülen her problem de bireylerin gelişimine olanak vermektedir.
Problem çözümü, rasyonel bir işlemdir. Problem çözme yöntemi ise, bu
mantık işleminin uygulanmasıdır. Problem çözme terimi, bilimsel yöntem, keşif,
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eleştirel düşünme, karar verme, yansıtıcı düşünme, sorgulama ve yansıtıcı sorgulama
gibi terimleri içine alan rasyonel bir düşünme işlemini anlatır (Gülveren,2007:37).
Problem çözme, yüksek düzeyde düşünmeyi gerektiren, etkili çözüm
yollarının belirlenmesi, uygun olabilecek çözüm yolunun seçilmesi ve karar
verilmesini kapsayan bilişsel ve davranışsal bir süreçtir (Tezel,Aydoğan ve ark,t.y:2).
İşletme yönetimi açısından problem; „beklenen durumlar veya sonuçlarla,
gerçekleşen durumlar veya sonuçlar arasındaki örgüt etkinliğini azaltan sonuçlar
doğuran, ancak örgütün varlığını tehlikeye sokmayan fark‟ olarak tanımlanabilir
(Mortaş,Safran,2004:145).
Problem çözme işleminde,

çözülmesi gereken soruna odaklanılırken,

eleştirel düşünmede soruna yönelik tüm seçenekler ortaya çıkarılır ve tek tek
değerlendirilir. Bu nedenle eleştirel düşünmenin, problem çözme ve karar verme
süreçlerini yönettiğini söyleyebiliriz. Problem çözme sürecinde eleştirel düşünme;
problemi tanılamayı, çözüme yönelik alternatif çözüm yolları üretebilmeyi, çözüm
yollarını yorumlayıp tartışabilmeyi ve gerekli çıkarımlar yapabilmeyi hedefler.
Bireyin, bir olayı problem olarak değerlendirip değerlendirmeyeceği,
tamamen kişisel özelliklerine bağlıdır. Eğer kişi, mevcut durumu problem olarak
algılamışsa, problemi çözmeye yönelik düşünme sürecini harekete geçirir.
Problemin etkili çözülebilmesi için, zeka, stres ve dışa dönüklük önemli
belirleyicilerdir. Etkili problem çözmeyi öğrenmede, durumluk kaygı önemli bir rol
oynamaktadır. Kaygısı yüksek olan zayıf performanslı bireylerin, problem çözme
görevine odaklanmaya az zaman ayırdıkları ve göreve uygun düşünceler
geliştirmedikleri görülmektedir. Böylece kaygı düzeyleri daha da yükselmekte,
dolayısıyla karşılaştıkları problemleri etkili çözememektedirler (Saracaoğlu,Serin ve
ark,2002:151).
Problem çözme kavramına davranışsal açıdan bakıldığında, bireyin sorun
davranış karşısında daha önceki davranış şeklini değiştirdiği, öğrenmenin bir formu
olarak karşımıza çıkar (Durak Batıgün,2000:40).
Etkili problem çözme, bireylere eğitimle kazandırılan, beraberinde yaratıcı
düşünme becerisini de geliştiren önemli bir süreçtir. Ayrıca bireylerin problem
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çözme konusunda motive edilmesi ve cesaretlendirilmesi, sürecin uzamaması
açısından son derece önemlidir.
Etkili sorun çözme tekniklerini öğrenen kimseler, kendilerinden daha zeki,
fakat bu eğitimden geçmemiş bireylere oranla daha yüksek karmaşıklık düzeyindeki
sorunları çözebilirler. Problem çözme, insanın karşılaştığı soruna bir çözüm bulma
arzusundan kaynaklanmaktayken, eleştirel düşünmede amaç çözüm bulmak değil,
insanın karşılaştığı olay ve düşünceleri olumlu ve olumsuz yönleri ile mantıklı bir
şekilde değerlendirebilmektir (Karadeniz,2006:38-39).

Bireyin Problem Çözümünü Öğrenmesini Etkileyen Faktörler:
-

Gelişim ve olgunlaşma düzeyi,

-

Yetenek düzeyindeki ayrıcalıklar,

-

Güdüleme,

-

Bireyin yetiştirildiği sosyokültürel çevre,

-

Alınan eğitim ve öğretim (Saracaloğlu,Serin ve ark,2002:152).

Problem Çözme Basamakları
1) Genel yönelim ( Giriş)
2) Problemin tanımlanması ( Sorun ne? )
3) Öncelikli problemlerin belirlenmesi ( Hangisinden başlamak istiyorum? )
4) Hedefin seçilmesi ( Ne istiyorum? )
5) Alternatiflerin üretilmesi ( Neler yapabilirim? )
6) Alternatiflerin değerlendirilmesi ( Neler olabilir? )
7) Karar verme ( Kararım ne? )
8) Uygulama ( Eylemim ne? )
9) Sonuçları değerlendirme ( İşe yaradı mı? ) (Güner,2000:63)
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Etkili problem çözmenin ilk ve en önemli basamağı, problemin doğru
tanımlanmasıdır. Daha sonra problem hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalı ve
çözümüne yönelik seçenekler ortaya konulduktan sonra, belirlenen en uygun
seçenekle işe başlanmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3.

HEMŞİRELİKTE ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ

Günümüzde, artan sağlık bakım gereksinimlerinin, azalan kaynaklarla nasıl
karşılanacağı evrensel bir sorun haline gelmiştir. İngiltere ve ABD gibi gelişmiş
ülkeler, özel sağlık bakım gereksinimleri doğrultusunda, kendi organizasyonlarını ve
ekonomik olanaklarını birbirine uygun şekilde düzenleyen politikalar oluşturarak,
maliyet etkili ve kaliteli sağlık bakımının verilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar
(Yılmaz,2005:64).
DSÖ, sağlık profesyonelleri arasında önemli bir yeri olan hemşirelerin,
geliştirici, koruyucu, tedavi edici ve destekleyici hizmetlerde; bireylere, ailelere ve
gruplara hemşirelik bakım hizmetinin götürülmesi, hizmetin yönetilmesi ve
değerlendirilmesinde eleştirel düşünme ve araştırmalar yoluyla bağımsız karar verme
becerilerini kullanarak hemşirelik bilgi ve uygulamalarını geliştirecek niteliklere
sahip olmaları gerektiğini bildirmiştir (Sarıoğlu,2009:1).
Hızlı

değişen

toplum

yapısı

ve

beraberinde

getirdiği

sorunlar

düşünüldüğünde, düşünme becerisi gelişmiş, yaşam boyu öğrenmeye istekli ve etkili
problem çözme yeteneğine sahip hemşirelere duyulan ihtiyaç da gün geçtikçe
artmaktadır.
Hemşirelikte eleştirel düşünme kavramı ilk kez 1987 yılında Amerikan
Felsefe Birliği tarafından başlatılan Delphi Projesi’nde ele alınmıştır. Delphi
Araştırma Projesi, iki yıl sürmüş ve ABD ile Kanada’dan katılan 46 eleştirel
düşünme uzmanının oluşturduğu bir komite tarafından psikoloji, felsefe, eğitim ve
sosyoloji alanındaki çalışmalar incelenerek, eleştirel düşünme kavramı ile ilgili
bilgiler ve içerdiği alanlar konusunda fikir birliğine varılmıştır. Proje sonuçları ise
1990 yılında basılmıştır. Projede eleştirel düşünme; “yorumlama, analiz,
değerlendirme, anlamlandırma sonucu doğuran, amaçlı, oto kontrole sahip karar
verme ve bu kararın temellendiği kavramsal kriterlere dayanan bir düşünme” olarak
tanımlanmıştır. Hemşirelikte eleştirel düşünme konusunun ele alındığı uluslar arası
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uzmanlık panelinde, hemşirenin mesleki sorumluluğunun ve nitelikli hemşirelik
bakımının temel bileşeninin eleştirel düşünme olduğu belirlenmiştir. Hemşirelikte
eleştirel düşünme; güven, bağlamsal bakış açısı, yaratıcılık, esneklik, meraklılık,
entelektüel bütünlük, sezgi, açık fikirlilik, azimlilik, yansıtma ile ilgili alışkanlıklar
ve davranışlarla gösterilebilir (Dirimeşe,2006:40).
Benner, hemşirelik bakımında altı güç tipi tanımlamıştır:
1) Dönüştürücü Güç: Bakım verilen bireyin/bireylerin, benlik imajını
değiştirmelerine yardım etme yeteneği,
2) Bütünleştirici güç: Bakım verilen bireyin/bireylerin normal yaşama
dönmelerine yardım etme yeteneği,
3) Savunuculuk Gücü: Engelleri kaldırma yeteneği,
4) İyileştirici Güç: İyileşmeyi hızlandırıcı hasta-hemşire ilişkisini yaratma
yeteneği,
5) Katılımcı Güç: Hasta ile bakım ilişkisinden doğan güç,
6) Problem Çözücü Güç: Bakım boyunca problemlere çözüm bulmak için,
ipuçlarına duyarlı olma ve araştırma yeteneği (Karagöz,2004:31).
Bilim, teknoloji ve tıp alanında hızlı gelişmelerin yaşandığı günümüzde, hemşirelik
mesleği gibi hızlı ve akılcı kararların alınmasının gerekli olduğu tüm mesleklerde,
eleştirel düşünme becerilerinin varlığı son derece önemlidir. Hemşirelik mesleğinde
kanıta dayalı uygulamaların artması, hastanın bakım gereksinimlerin belirlenmesinde
çok yönlü yaklaşımın gerekliliği, sağlık hizmetlerinin karmaşık yapısı ve yeniliklere
kolay uyum sağlanabilmesi açısından eleştirel düşünme becerisi sahip olunması
gerekli en önemli kişisel özellik konumuna gelmiştir.
Sağlık hizmetleri sunumunda, nitelikli bakımın sağlanabilmesinin ön
koşulu, eleştirel düşünme becerisine sahip meslek üyelerinin varlığıdır. Günümüzde
bu gerekliliğinin

fark edilmiş olması,

yapılandırılmasını zorunlu hale getirmektedir.

hemşirelik eğitiminin de

yeniden
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Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslar arası hemşirelik kuruluşları ve
akreditasyon kurumları, eğitim programlarında eleştirel düşünmenin yer alması
gerektiğini ifade etmişler ve eleştirel düşünmeyi bir değerlendirme kriteri olarak
belirlemişlerdir. (Gürol Arslan,Demir ve ark,2009:73).
Hemşirelerin, bireylerin sorunlarını etkili bir şekilde çözebilmeleri için
bağımsız fonksiyonlarına odaklanmaları ve bu fonksiyonları yerine getirirken
eleştirel düşünme, karar verme ve problem çözme gibi entelektüel becerileri etkili
şekilde kullanmaları beklenir (Kelleci,Gölbaşı,2004:5).
Hemşireler, nitelikli sağlık hizmeti sunumunda, mesleki karar verme
sürecini etkili ve hızlı yürütmek zorundadırlar. Etkili karar verme sürecinin en
önemli belirleyicisi de yeterli mesleki bilgi ve bu bilgileri yorumlanabilme
becerisidir. Öğrenilen bilgilerin gelişimi sağlanmalı ve bu bilgilerin uygulamaya
dönük sonuçları sürekli değerlendirilmelidir. Bu süreçlerin sağlıklı yürüyebilmesi
için de, hemşirelerin hasta bakım yönetiminde en sık kullanması gereken stratejiler
ve süreçler; problem çözme, karar verme ve eleştirel düşünmedir.
Hemşirelikte Eleştirel Düşünmenin Kompanentleri:
-

Belli gelişmelerin nedenlerini açıklamak, durumun doğruluğunu anlamak ve
daha çok bilgi sağlamak için soru sormak,

-

Mümkün olduğu kadar çok, amaca yönelik bilgi toplamak,

-

Var olan bilginin doğruluğundan emin olmak,

-

Toplanan bilgileri analiz etmek,

-

Sonuç çıkarmak,

-

Avantaj ve dezavantaj açısından mevcut seçenekler ve uygulamaları
düşünmek ve kararları formüle etmek (Özer,2002:3).

Eleştirel düşünme hemşirelere, karmaşık bakım süreçlerinin analiz edilmesini
kolaylaştırma,

problem

çözme

sürecini

etkin

şekilde

tamamlama

ve

değerlendirme sürecinde yetkin olmalarını sağlar. Hemşirelikte eleştirel
düşünme, gücünü bilgiden almalı, uygulamalarla geliştirilmeli ve bilimsel
araştırmalarla desteklenmelidir.
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Kişinin kendi öz denetimiyle, amaçlı olarak karar verme süreci olarak
tanımlanan eleştirel düşünme, bilgi gelişimi ve klinik karar vermede hemşireliğin
belirgin şekilde merkezindedir. Eleştirel düşünmenin, geniş çeşitlilikteki profesyonel
uygulama alanlarında, bilgi gelişimi ve profesyonel karar vermenin bilişsel motor
beceri süreçleri olarak tanımlanması artış göstermektedir (Facione,Facione,t.y:1-2).
Uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini kullanan hemşire, bilgiyi
aramayı bilir, bilgiyi sorgulama becerisine sahiptir, etkili şekilde problem çözer ve
bunların neticesinde tüm mesleki uygulamalarında fark yaratır.
Hemşirelikte Eleştirel Düşünme;
-

Doğru iletişimin, sorun çözme yeteneğinin, kavramsal ve kuramsal özellikleri
anlamanın ve hemşirelik bilimini geliştirecek araştırmaların temel öğesidir.

-

Tutarlı ve doğru cevabı hedefler.

-

İçerdiği

sorgulayıcı

tutum,

hemen

kabullenmekten

çok

inceleme,

değerlendirme ve mücadeleyi gerektirir.
-

Konuya farklı açılardan bakmayı sağlayarak, açık, esnek, önyargısız ve sorun
çözümleyici yapıyı oluşturur.

-

Hemşirelik uygulamalarına yönelik doğru kararların verilmesini sağlar
(Öztürk,2006:31).

Hemşirelerin almış oldukları mesleki eğitim, mesleksel deneyim ve eleştirel
düşünebilme yeteneği, hastaya uygulanan bakım planı sürecini etkiler ve böylelikle
hastanın bakım gereksinimlerinin belirlenmesinde en sağlıklı yol belirlenmiş olur.
Hemşireler, sağlığın devamı ve hastalıkların önlenmesi kapsamında;
bireylere, ailelere, topluma öğretim yapmalıdırlar (Bayat,2005:67).
Eğitim sürecinde,

eleştirel düşünme becerisinin gerekliliği tartışma

götürmez bir gerçek olmakla beraber, klinik uygulamalarda da, teorik bilginin
uygulamaya dönüştürülmesinde yol gösterici olma, bireylerde değişimi takip etme ve
gelişime istekli olma bakımından son derece gereklidir.
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Eleştirel düşünmenin varlığı, hasta açısından bakıldığında, nitelikli sağlık
hizmeti almaya bağlı olarak, memnuniyet artışı ve hastanede yatış süresinin azalması
gibi faydalar sağlamakta, personel açısından bakıldığında ise, motivasyonu arttırma,
tükenmişliği azaltma ve gelişime isteklilik gibi faydalar sağlamaktadır.
Akılcı kararların alınması, mesleki gelişimin devam ettirilmesi ve alternatif
yaklaşımların belirlenmesi, eleştirel düşünmeyle gerçekleşir. Toplumda özellikle de
sağlık alanında oluşan dinamik değişiklikler, 21. yüzyılın profesyonel hemşirelerine
yeni mücadele ortamları yaratır. Değişik alanlarda sunulan hizmetin kompleksliliği,
kanıt temelli uygulamaların artması, teknolojik bilgi ve uygulamayı da içeren çok
boyutlu bakım nedeniyle, hemşirelerde esnek olma ve eleştirel düşünme çok büyük
önem taşımaktadır.
Hemşirelikte eleştirel düşünme hakkında cevaplandırılmamış sorular
olmasına rağmen, eleştirel düşünme ile klinik karar verme arasında sıkı bir bağ vardır
ve hemşirelerin en kıdemsizlerinden en kıdemlilerine kadar, eleştirel düşünme
becerilerinin

kolay

anlaşılmasını

sağlayan

uygulamalara

ihtiyaçları

vardır

(L‟Eplatteiner,2001:32).
Hemşirelerin güvenli ve yetkili bakım sunabilmeleri için eleştirel
düşünmeleri gerekmektedir (Lowenstein,Bradshaw,2001:29).
Etkili karar verme yeteneği, güçlü bir temel bilgi gerektirir. Hemşirelik
uygulamalarının odağını oluşturan problem çözme becerisi, yaratıcı ve eleştirel
düşünme becerilerinin varlığını gerektirir. Profesyonel bir meslek disiplininin bu
becerilere sahip olması, beklenilen bir davranıştır. Aksi takdirde, kaliteli bir sağlık
bakım hizmeti sunumu düşünülemez. Bu nedenle hemşirelik eğitim müfredatlarında,
bu becerilerin kazandırılmasına yönelik programlara mutlaka yer verilmelidir.
Hemşirelik uygulamalarının merkezinde, hastaya bütüncül yaklaşım
prensibi yer almakta, bütüncül yaklaşım da, hemşirelerde bilimsel araştırma
yöntemlerinin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca, felsefe, sosyoloji,sanat ve
diğer bilim dallarından yararlanma da mesleki gelişime önemli katkılar sağlayacaktır,
çünkü bu bilim dallarından yararlanma, hemşireye, eleştirel düşünme, problem
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çözme, kendini ifade edebilme ve değerlendirme sürecine aktif katılım gibi
konularda güç sağlayacaktır.
Günümüzde, hemşirelik uygulamalarını uluslar arası düzeyde tutacak,
mesleki özerkliği sağlayacak, saptadığı hedeflere ulaşmak için kendi alanına özgü
uygulamaları tanımlayacak, bakımda standartlar geliştirecek, kalite güvenliği
programları oluşturacak ve problemlere çözüm getirirken bilimsel problem çözme
yöntemlerini

kullanacak

nitelikte

insan

gücü

yetiştirilmelidir

(Güner,Terakye,2000:10).
Ülkemizde,

farklı

eğitim

düzeylerine

sahip

hemşireler

tarafından

yürütülmekte olan hemşirelik hizmetlerinin güçlenebilmesi için, hemşirelere düşen
en büyük mesleki sorumluluk, hemşirelerin bağımlı fonksiyonlarından çok bağımsız
fonksiyonlarını ön plana çıkarmaya istekli olmalarıdır. Bağımsız fonksiyonların
yerine getirilebilmesi

için de,

hemşirelerin

eleştirel düşünme

becerilerini

kullanmaları gerekmektedir.
Eleştirel düşünmenin, hemşirelerin bağımsız karar verme yeteneğini
güçlendirdiği, etkili ve nitelikli hizmet sunumu sağladığı, etkili problem çözme
yeteneğini ve entelektüel gelişimi sağladığı unutulmamalıdır.
Hemşirelerin klinik karar verebilen profesyoneller olmaları zorunluluktur.
Çünkü, hemşirelik, kanıta dayalı uygulamalarla karar vermeyi birincil amaç edinen
bir dizi düşünme faaliyetidir (Öztürk, Karayağız Muslu,2007:74).
Günümüz koşullarında hemşireler, bireysel farklılıklarının bilincinde olmalı,
eksikliklerini fark edip bu alanda gelişime istekli olmalı, düşünme ve problem çözme
süreçlerini etkin kullanarak, nitelikli sağlık hizmeti sunumunda hak ettikleri yeri
almalıdırlar. Artık hemşireler, maliyet etkin ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedef
alan çalışmalarda da etkin şekilde görev almalıdırlar.
Hemşireler özelde çağdaş insan, genelde hemşireliğin evrensel niteliklerini
kazanmış olmalıdır (Eşer,Khorshid ve ark,2007:14).
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3.1. Hemşirelik Eğitiminde Eleştirel Düşünmenin Önemi
Sanayi toplumunun değeri olan ticari zenginlik ve teknolojik mülkiyet eski
önemini kaybetmiş, yeni toplumun mülkiyet öğesi ve değeri „bilgi‟ olarak kabul
edilmiştir. Bilgi, sanayi toplumuna özgü olan sosyal düzeni yıkarak yeni bir sosyal
yapı inşa etmek için temelleri atmış ve bu yapılanmada eğitim, tek geçerli yöntem
olarak kabul edilmiştir (Sarıoğlu,2009:31).
Teknolojik gelişmeyle beraber meydana gelen bilgi birikimi, bilgiyi seçme
ve bilgiyi etkin kullanma noktasında üzerinde durulması gereken bir güç haline
gelmiştir.

Bu nedenle eğitim kurumlarında

becerilerinin

kazandırılması,

bilgi

yönetimi

öğrencilere eleştirel düşünme
konusunda

istendik

hedeflere

ulaşmamızda yol gösterici olacaktır.
Öğrenci her şeyden önce, üniversiteye, bir ünvana sahip olmak amacıyla
değil, toplumda nitelikli hizmet üretecek bir birey olma amacıyla gelmelidir. Kişisel
becerilerin gelişimi konusunda desteklenmiş, yeterli mesleki donanıma sahip olarak
mezun olan birey, topluma nitelikli hizmet sunumu konusunda üzerine düşen görevi
eksiksiz yerine getirebilecektir.
Son yüzyılda, sağlık hizmetlerinin sunumu önemli ölçüde değişmiştir.
Değişen ve gelişen sağlık sistemi, insanın temel sağlık gereksinimlerini, dolayısıyla
hemşirelik eğitimini de etkilemektedir. Bu değişimleri;
-

Dünya nüfusunun çok hızlı artması ve bu durumun sağlık hizmetine olan
talebi de arttırması,

-

Yaşam süresinin uzaması ve kronik hastalıkların artması,

-

Hastanın hastanede yatış süresinin oldukça kısalmış olması,

-

Refakatçi eşliğinde evde bakım hizmetlerinin artması,

-

Sağlık bakım hizmetinde maliyetin azaltılması eğilimi,

-

Bilimsel gelişmeler sayesinde hastalıkların önlenmesi,

-

Tanılama yöntemlerinin gelişmesi,
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-

Tedavi yöntemlerinin değişmesi,

-

Dünya nüfusunun, yaşlılık, genetik olgu, kültür, etnik yapılar, din ve yaşam
biçimi açısından çeşitlenmesi,

-

Toplumun, hizmette kalite, ekonomik olarak karşılanabilirlik, güvenirlik ve
maliyet etkin hizmet istemeye başlaması,

-

Gittikçe artan küreselleşme şeklinde özetleyebiliriz.

Bu değişimlerin yaşandığı günümüzde, hemşirelerin daha kapsamlı bilgi edinmeleri,
teknolojiyi kullanabilmeleri ve hemşirelik amaçlarını değerlendirerek hastalara bu
karmaşık sistem içinde destek olmaları kaçınılmazdır (Çev.Meliha Atalay,1999:4748).
Son yıllarda, eleştirel düşünme, eğitim çevrelerinde, uzmanlık konusuna
giren

ya

da

teknik

anlamı

olan

bir

sözcük

haline

gelmiştir.

Bunun

nedeni,eğitimcilerin, bilginin ve içeriğin değişik şekillerdeki düşünme becerileri ile
öğretilmesi ile ilgilenmeye başlamaları olmuştur (Fisher,2001:1).
İngiltere‟de General Medical Concil, eğitim programlarını yeniden gözden
geçirerek eleştirel düşünmenin geliştirilmesi, profesyonel bilgi edinme, ömür boyu
öğrenme gibi konuları eğitim programlarına dahil etmiştir. Benzer şekilde, Amerika
da hemşirelik akreditasyon programlarında yapılan uygulamaların kayıt altına
alınması ve kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının yanı sıra hemşirelere eleştirel
düşünme becerisinin kazandırılması gerektiğini vurgulamıştır. Avrupa Konseyi,
hemşirelik programında eleştirel düşünmenin geliştirilmesini şart koşmuştur.
1991‟de National League for Nursing (NLN), hemşirelik eğitiminde eleştirel
düşünmenin vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak hemşirelik mezunu için bir çıktı
ölçütü olduğunu ifade etmiştir (Sarıoğlu,2009:32).
Greenwood (1993), gelecekte daha karmaşık klinik durumlarla karşılaşacak
olan hemşirelerin, yüksek eğitimlerinin tek başına yeterli olmayacağını, bunun
yanında eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması gerektiğini ileri sürmüştür
(Güner,2000:34).
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Adams, hemşirelik eğitiminde, deneyim arttıkça profesyonelliğin ve eleştirel
düşünme gücünün arttığı, eleştirel düşünme becerilerinin hemşirelik eğitimi sırasında
yükseltilebileceğini ifade etmiştir (Uçan,Taşçı ve ark,2008:21).
Kuzey Amerika hemşirelik programlarının, hemşirelik lisans programını
destekleyecek eleştirel düşünmenin kavramasal çerçevesinin düzenlenmesine ilişkin
entegrasyon önerisine rağmen, eleştirel düşünme, meslek içinde hala belirsizce ve
tutarsızca uygulanmaktadır (Duchscher Boychuk,2003:14).
Ülkemizde, hemşirelikte eleştirel düşünme becerileri ile ilgili ilk çalışmalar
lisans öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Klinik alanda ise, eleştirel düşünme becerileri
ile ilgili yapılan yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır. Klinik ortamda
karşılaşılan problemlerin çözümünde, bazen eleştirel düşünme becerisi tek başına
yeterli olamamakta, mesleki deneyimin hemşirelere hızlı karar vermede kolaylık
sağladığı görülmektedir. Klinik ortamda çalışan hemşirelerin eleştirel düşünme
becerilerinin hangi değişkenlerden etkilendiğinin belirlenmesi, eleştirel düşünme
becerisinin klinik ortamlarda uygulamaya yansıması bakımından yol gösterici
olacaktır.
Hemşirelik öğrencilerinde eleştirel düşünmenin gelişmesi hakkında
yapılacak araştırmalar ise, eğitim programlarının biçimlendirilmesine, var olan
uygulamaların geliştirilmesine ve başarılı mezunlar verilebilmesine destek olacaktır.
Anlaşılıyor ki, eleştirel düşünme becerilerinin varlığı, hem eğitim sürecinde, hem de
kazanılan bilgilerin klinik ortamda hayata geçirilmesinde önemli bir gerekliliktir.
Çünkü, profesyonel hemşirelik uygulamaları, psikomotor becerilerin yanında, bilişsel
becerilerin de kullanılmasını gerekli kılmaktadır.
Değişen toplum yapısı, değişen sağlık sorunlarını da beraberinde
getirmektedir. Bu hızlı değişime uyum sağlayabilmek, karmaşık sağlık problemlerini
çözümleyebilmek, hemşirelik uygulamalarında standartları yakalayabilmek ve
bağımsız hemşirelik fonksiyonlarını ön plana çıkarabilmek, ancak, eleştirel düşünme
becerilerinin varlığı ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, hemşirelik eğitim
müfredatlarının da günümüz koşullarına yeniden gözden geçirilmeli, iş yaşamında da
mevcut becerilerin gelişimi desteklenmelidir.
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Hemşirelik eğitim müfredatları incelendiğinde, ders programlarının çok
yoğun ve içeriklerinin

birbirini tekrar eder nitelikte olduğu, derslerin birbiriyle

ilişkilerinin zayıf olduğu ve saha uygulamalarında hala sıkıntılar yaşandığı
görülmektedir.
Yoğun ders programları, öğrenciye, tartışma, problem çözme ve araştırma
yapmak için yeterli zaman bırakmamakta ve bu durum da eğitimde istenilen hedefi
yakalayamamamıza sebep olmaktadır.
Hemşireliğin devingenliğini sürdürebilmesi için, eğitimini sürekli olarak
değerlendirmesi gerekir. Toplum gereksinimleri ve beklentilerinden kopuk olmayan,
değişime yanıt verebilen, kendini yenileyebilen, eksikleri ve özürlerini görebilen,
görüşlere ve tartışmalara açık bir hemşirelik eğitimi, ancak anlamlı olabilir. Böyle bir
eğitim, derslik ve laboratuarlardaki hemşirelik eğitimi ile gerçek ortamdaki
hemşirelik uygulamaları arasında benzerliğin arttığı, gereksinimlere yönelik olup
taklitten uzaklaşıldığı, uygulamaların ezberlenmiş ve tekrara dayalı olmadığı,
öğrencilerin verilen bilgileri sorgulayıp yaratıcılıklarını kullanabildikleri ölçüde
gerçekleşebilir (Gökdoğan,2003:37-39).
Hemşirelikle ilgili müfredat ve programlar değiştirilirken, eğitim mutlaka
güçlü bir fiziksel, sosyal bilimler içeriği yanında insani değerlere dayalı zengin
öğrenim deneyimlerini de içermelidir. Sağlık bakımındaki yenilik ve gelişme
eğilimleri ekonomik, epidemiyolojik, genetik, gerontolojik, global bakış açısı ve
telekomünikasyonla

ilgili

öğrenmenin

özellikle

üzerinde

durulmasını

gerektirmektedir (Çev:Meliha Atalay,1999:49).
Nitelikli eğitim müfredatlarının yanı sıra, sağlık bakım sistemlerinde
görülen hızlı değişime, öğrencilerin rahat uyum sağlayabilmesi için eğitimcilere de
büyük görevler düşmektedir.
Hemşirelik

eğitim

müfredatı

hazırlanırken,

aşağıdaki

sorulara

uygun

davranılmalıdır:
-

İçerik, bilişsel beceriler ve klinik muhakemeyi/usa vurmayı öğrenmeye
yardım etmek için neleri kapsamalıdır?

-

İçerik, uygulama alanlarıyla ilgili olarak nasıl düzenlenmelidir?
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-

Ağrı, risk, fonksiyon eksikliği gibi özel konular, hemşirelik uygulamaları
hakkında kapsamlı öğrenime hangi yollarla katkı verecektir?

-

İçerik, bu düzeydeki öğrenciye uygun mudur?

-

İçerik, hangi yolla hemşirelik uygulamalarına ve ileri düzey bilgiye katkıda
bulunacaktır?

-

İçerik, ömür boyu öğrenmeye nasıl katkı verecektir? (Çev:Meliha
Atalay,1999:53)

Eğitimde, bireyin zihinsel olduğu kadar, duygusal ve sosyal açıdan da gelişimi
hedeflenmelidir. Öğrenciye yaratıcılığını ortaya koyabileceği bir eğitim ortamı
oluşturulmalı, diğer bilim dalları ile de ilgilenmesi sağlanarak kişisel gelişimi
desteklenmelidir. Ayrıca, öğrenciye, mesleki formasyonun yanı sıra, entelektüel
becerilerini de geliştirecek faaliyetler planlanmalıdır.
Hemşirelikte eğitim süreci, öğrencilerin kendi disiplinlerine ilişkin bilgi,
beceri, tutum ve etik standartların içselleştirilmesine ve bunların davranışlarının bir
parçası haline getirilmesine katkı sağlamalıdır. Ayrıca, eğitim programlarının,
eleştirel tartışmaları, yaratıcı düşünmeyi, kültürel toleransın sağladığı eğitim
ortamlarını hazırlaması gerekmektedir (Karadağ,Erginer,2008:27).
Mangena ve Chabelli (2005), hemşirelik eğitiminde eleştirel düşünmenin
gelişimindeki engelleri tanımlamışlardır. Bunlar; eğiticinin bilgi yetersizliği, eğitim
ve değerlendirmede kullanılan yöntemlerin eleştirel düşünmeyi geliştirici özellikte
olmaması, eğitimcinin negatif tutumları ve değişime dirençli olması, öğrenci seçim
sürecinde

yetersizlik,

öğrencinin

eğitim

temelinin

zayıf

olması,

yetersiz

sosyalizasyon, kültür ve dil yetersizliğidir (Dirimeşe,2006:11-39).
Hemşirelik eğitimi, eleştirel düşünmenin özellikle araştırma ve muhakeme
konularına vurgu yapması nedeniyle gelişmeye çaba göstermektedir (Duchscher
Boychuk,2003:14).
Hemşirelik eğitiminin değişimiyle ilgili günümüzde yüz yüze kaldığı
gerçek, hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi için
hemşirelik müfredatında etkili öğretim/öğrenim stratejilerinin kullanılmasının
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gerekliliğidir. Bu değişimi gerçekleştirmek oldukça kolay görünse de, yarının
hemşirelerinin

eğitimi

için

bu

görev

gerçekten

zor

ve

karmaşıktır

(Lowenstein,Bradshaw,2001:29).
DSÖ, sağlık bakım gereksinimlerinin nitelikli karşılanabilmesi için
hemşirelik eğitiminin güçlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir, çünkü, nitelikli
hemşirelik eğitimi, topluma ulaştırılacak sağlık hizmetlerinin niteliği açısından son
derece önemlidir. Hemşirelik hizmeti sunumunda hedeflenen başarılara ulaşmada,
nitelikli eğitim anahtar role sahiptir.
Temel Hemşirelik Eğitiminin Ana Öğeleri Şöyle Özetlenebilir:
-

Temel Hemşirelik Kavramları: İnsan-insan gereksinimleri, bağımlılıkbağımsızlık, sağlık-hastalık, çevre, iletişim-etkileşim, kriz, stres, uyum, ağrı,
acı çekme, profesyonellik, hemşirelik kavramları, karar verme, değişim,
motivasyon gibi kavramları içerir.

-

Temel Hemşirelik Teknikleri: Sağlık bakımı/fizyolojik destek teknikleri,
öğretim teknikleri, iletişim teknikleri gibi teknikleri içerir. Hemşirelikte
uzmanlık, bilgi ve klinik deneyimin sonucu gelişir. Bu nedenle temel
hemşirelik eğitiminde uygulama, ağırlıklı bir yer tutar. Öğrencilerin temel
kavram ve becerileri öğrenmesi, geliştirmesi ve bu kavram/becerileri,
karşılaştığı her bir klinik duruma göre, analitik düşünme ve uygun teknikle
uygulaması beklenir. Bakımı vermek için hemşire adayı, ilgili gözlemleri
yapmalı,

sağlık

tanımlamaya/çözmeye

problemini
yönelik

görebilmeli
uygun

ve

planları

bu

problemleri

geliştirilebilmelidir

(Erdemir,1998:62)
Hemşirelik eğitimi, teorik bilgilerin verildiği sınıf ortamının dışında, öğrenilen
bilgilerin uygulama odaklı pekiştirildiği klinik ortamlarda gerçekleştirilmektedir.
Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri, klinik ortamlarda hayata geçirmeleri, öğrenmede
kolaylık ve bilgilerin kalıcı olmasını sağlamaktadır. Öğrencilikte hedeflenen, teorik
bilginin klinik ortamda uygulamaya geçirilmesi iken, mezuniyet sonrası aynı
tutumun devam etmediği, klinik ortamda kabul gören davranış ve eylemlere uyum
sağlamaya çalışıldığı görülmektedir. Klinik kültürüne uyum sağlamaya çalışma,
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hemşirelerde bir süre sonra bağımsız karar verme, sorgulama ve eleştirel düşünme
sürecini yavaşlatarak, işlerin verimsiz ve rutin şekilde yapılmasına sebep olmaktadır.
Klinik ortamlarda hemşirelik hizmetlerinin rutine bağlı şekilde yürütülmesi,
hemşireliğin mesleki kimliğine zarar vermektedir, çünkü, mesleki kimliğimiz,
yaptığımız

işi

kanıta

dayalı

uygulamalara

temellendirmemizi,

eleştirel

düşünebilmemizi, etkili problem çözmemizi ve her alanda sorumluluk alabilecek
güce sahip olmamızı öngörür.
Temel hemşirelik uygulamalarının sorgulanmadığı ortamlarda, sadece
geleneklere göre belirlenmiş uygulamaları yerine getiren, hiçbir konuda karar
vermesi beklenmeyen ve sadece bağımlı fonksiyonlara odaklı çalışan meslek
üyeleriyle, nitelikli sağlık hizmeti sunumu imkansızdır.
Bir mesleğin profesyonel olarak yürütülebilmesinde, kişilerin yeniliklere ve
gelişmelere açık olmaları, mesleki konular dışındaki konulara da ilgili olmaları,
eleştirel ve yaratıcı düşünebilmeleri, kişisel gelişime istekli olmaları ön koşuldur. Bu
unsurların gerçekleştirilmesi, bilim yuvası olan üniversitelerde, eğitimin hedefini
oluşturmalıdır, çünkü, çağdaş eğitim anlayışı, öğrencilere sorgulamayı, öğrendiği
bilgileri uygulamayı ve geliştirmeyi, bilgi üretmeyi öğretmelidir.

3.2. Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Modelleri
Eleştirel düşünmenin sağlık alanında giderek önem kazanması ile eleştirel
düşünme gücünü geliştirmeyi

ve tanımlamayı amaçlayan

farklı

modeller

oluşturulmuştur.
Benner’in Acemilikten Uzmanlığa Teorisi:
Benner, profesyonel hemşirede var olması beklenilen davranışların
kazanılmasının aşamalı olarak gerçekleştiğini ileri sürmekte ve bu aşamaların
„acemilik, ilerlemeye başlama, yeterli hale gelme, profesyonellik/ustalık ve
uzmanlık‟ olduğunu belirtmektedir.
-

Acemilik Aşamasında; Kişinin uygulama deneyimi yoktur. Davranış
kuralları sınırlı ve esnektir.
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-

İlerlemeye Başlama Aşamasında; Kişi beceriyi taklit edebilir. Bilgiyi
kullanabilmek için farklı durumlarda ilk önce deneyimlemek gerekir.

-

Yeterli Hale Gelme Aşamasında; Hemşire 2-3 yılda benzer durumlarla
karşılaşır. Planlarını uzun süreli hazırlar ve bir bakış açısı geliştirmeye başlar.
Planlarında farkındalık, özetleme, problemi analitik çözme temeldir.

-

Beceriklilik Aşamasında; Becerikli hemşire, mevcut görünen durumdan
daha fazlasını algılar ve performansı üst seviyedir. Temelde kişinin kendi
deneyimleri yer alır. Amaç belirleme, planlama yapma ve deneyim ile etkili
karar verme ve problemi çözme sağlanır.

-

Uzmanlık Aşamasında; Bu aşamada, hemşirenin deneyimlerinin altında
güven yer almaktadır. Her bir sorunu kavrayabilir ve dağınık düşüncelere
sahip olmadan problemi çözer. Alternatif tanı ve çözümler bulur. Durumun
iyi anlaşılması, kavrama duyarlılığı, sorunu tanımlayabilme yeteneğine
sahiptir (Dirimeşe,2006:24).

Kataoka-Yahiro ve Saylor’un Eleştirel Düşünme Modeli:
Kataoka-Yahiro ve Saylor, hemşirelik kararları için eleştirel düşünme
modelini geliştirmişlerdir. Model, uygulama alanında kararların doğru ve bağımsız
şekilde alınmasını destekler niteliktedir (Sarıoğlu,2009:23). Bu modelde, eleştirel
düşünmenin bağımsız karar verme sürecindeki önemine vurgu yapılarak, eleştirel
düşünmenin beş boyutu üzerinde durulmuştur:
1)

Mesleki bilgi,

2)

Mesleki deneyim,

3)

Eleştirel düşünme yeterliliği,

4)

Eleştirel düşünme için gerekli olan tutumların varlığı (güven, bağımsız
düşünme, dürüstlük, sorumluluk alamaya isteklilik, yaratıcılık, merak, vb.)

5)

Eleştirel düşünme standartları (entelektüel bütünlük, entelektüel empati,
entelektüel cesaret, entelektüel alçakgönüllülük, sabır, açık olma, özel olma,
doğruluk, tutarlı, ilgili olma, dürüstlük, mantıklı olma, büyük düşünme,
sonlandırma, derin bakabilme, profesyonel ve etik kararlar verebilme)
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Entelektüel Gelişim Modeli:
Eleştirel düşünme, bir entelektüel gelişme aracı olarak ilk defa, 1970‟li
yıllarda Perry tarafından ortaya konulmuş, daha sonra Paul ve arkadaşları tarafından
modelleştirilmiştir. Modelde entelektüel gelişiminin dört basamağı vardır:
1)

Cevapların

doğru

ve

yanlış

olarak

değerlendirildiği,

belirsizliğin

giderilemediği evre,
2)

Birden çok doğrunun kabul edildiği, paradoksların kabullenildiği evre,

3)

Doğruların belli kriterler açısından değerlendirildiği, düşüncede kalitenin
arandığı evre,

4)

Öğrencinin düşünmeyi öğrendiği evre (Dirimeşe,2006:27).

Düşünme Boyutları Temel Alınan Model:
Bu model, Johnson Foundation tarafından organize edilen, ASDC
(Association for Supervision and Curriculum Development) tarafından desteklenmiş
ve eğitimcilerin düşünce öğretimini nasıl gerçekleştirebileceklerine yönelik
çalışmaların sonucunda, 1984 yılında geliştirilmiştir. Modelde, düşünmenin
geliştirilmesinde düşünmenin beş boyutu temel alınmıştır. Bunlar :
1)

Bilişsel farkındalık,

2)

Eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme,

3)

Düşünme süreçleri,

4)

Temel düşünme becerileri,

5)

Konu/içerik alan bilgisi.
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Şekil II: Düşünmenin Boyutları Modeli (Dirimeşe,2006:29)
Eleştirel Düşünmeyi Öğretme Modeli:
Honnel

ve

Honnel

(1998),

eleştirel

düşünmenin

öğretilmesinde

izlenebilecek yedi adım belirlemişlerdir.
1)

Bilgiye göz atma,

2)

Benzerlikleri ve farklılıkları belirleme (Karşılaştırma/ Bağlantı kurma)

3)

Genel temayı ve ilişkileri bulma ( Sınıflandırma/Bütünleştirme/ön özetleme)

4)

Şimdi ne yapıyoruz? (Sonuç çıkarma)

5)

Doğru cevaplama (Kanıt gösterme)

6)

Benzer durumlara uygulama (Çıkarımda bulunma/Projelendirme)

7)

Ne öğrendik? (Özetleme)

Dreyfus ve Dreyfus’un Kazanma Modeli:
Model, Benner‟in (1980), acemilikten uzmanlığa teorisine temellenmekte ve
deneyime dayanarak sezgisel karar vermeye odaklanmaktadır. Sezgisel karar verme,
çözümün

ve

olasılıkların

(Dirimeşe,2006:30-31).

içgüdüsel

olarak

hissedilmesini

gerektirir
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Bireylerin beş aşamada ve deneyim yoluyla bilişsel beceri kazanmasını öngören
modelin aşamaları şu şekilde tanımlanmaktadır:
Birinci aşamada; Birey, durumu yeterince algılayamadığından kurallara katı bir
biçimde uymakta,
İkinci aşamada; Birey; tutum ve görüşlere dayalı davranışlar geliştirmeye
başlamakta,
Üçüncü aşamada; Bireyin davranışları, bilinçli bir nitelik kazanmakta, artık standart
ve rutin işleri planlayabilmekte,
Dördüncü aşamada; Birey, neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu kavrayabildiği
bir yeterliliğe ulaşmakta,
Beşinci aşamada; Birey, kuralları terk ederek gelişmiş bir anlayış, taktikler ve uzak
görüşlülüğe dayalı kişisel seçim yapabilmektedir (Sarıoğlu,2009:23).
Uygulama Odaklı Eğitimde Eleştirel Düşünme Modeli:
Ford ve arkadaşları tarafından geliştirilen bu model, bireyin bağımsız
davranmasına odaklanmakta ve eleştirel düşünmenin ,bilgi ile davranış arasında bir
köprü vazifesi gördüğünü ileri sürmektedir. Bu model, „bilgi, eleştirel düşünme ve
eylem‟ olmak üzere üç temel kavram üzerine temellenmektedir. „Bilgi‟ kavramı,
bireyin konuyla ilgili kapsamlı bilgiye sahip olması gerektiğini, „eleştirel düşünme‟,
düşünme sürecinin her basamağını etkili şekilde kullanarak, olayları farklı bakış
açıları ile değerlendirmeyi, „eylem/harekete geçme‟ kavramı ise, eleştirel düşünmeyi
yansıtan davranış biçimini ifade etmektedir.
Bu modelin uygulamaya geçirilmesinde, bireylerde var olması gereken iki
temel özellikten bahsedilmektedir. Bu özellikler, „gelişim sağlamaya istekli olmak‟
ve „bireyin etkin katılımı‟dır.

Ayrıca bu modelde, uygulamanın başarıya

ulaşabilmesi için eğitici ve öğrenci arasında otoriter bir ilişkiden ziyade, eşitliğe ve
ifade özgürlüğüne dayalı bir iletişim şekli olmalıdır.
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Düşünme Modeli:
Scheffer ve Rubenfeld (1995) tarafından geliştirilen bu model, İngilizce
düşünme (THINK) kelimesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Model, düşünmenin
beş boyutunu tanımlayan bir hatırlatma aracıdır. Buna göre;
-

Tamamen Hatırlatma (Total Recall): Tamamen hatırlatma, hafıza ve geri
getirme sistemini içermektedir.

Yaşam deneyimleri sonucunda öğrenilen

bilgi depolanmakta ve ihtiyaç anında geri çağırılarak, bilgiye tekrar
ulaşılabilmektedir.
-

Alışkanlıklar (Habits): Alışkanlıklar, istemsiz olmaya başlayan, tekrarlayıcı
davranışlardır. Alışkanlık, bazı durumlarda bireye yardımcı olurken, bazı
durumlarda da gelişime engel teşkil etmektedir. Hemşirelik uygulamalarında,
bazı yardımcı alışkanlıklar, hemşireye teorik bilgiye bakmaksızın bakımı
yönetmesine kolaylık sağlar.

-

Sorgulama: Sorgulama, hemşireye, uygun bilgiye ulaşmada, elde edilen
verileri uygun şekilde kullanabilmede, gerekli bilgiyi gereksiz bilgiden ayırt
edebilmede yol göstericidir.

-

Yeni Fikirler ve Yaratıcılık: Hemşirelerde, yeni fikirlerin ortaya çıkması
yaratıcılık becerilerinin varlığına bağlıdır. Bu becerilerin varlığı, hastanın
gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına uygun bakım sürecini planlamada
hemşirelere yol göstericidir.

-

Nasıl Düşündüğünü Bilme: Herkesin kendine özgü bir düşünme tarzı vardır.
Bireyin sahip olduğu düşünme şekli, inançlarından, geçmiş deneyimlerinden
ve toplumsal değerlerden etkilenmektedir. Birey, kendi düşünme sürecinin
farkında olmalı, sahip olduğu düşünme tarzının eylemlerini şekillendirdiğini
bilmelidir.
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Eleştirel Düşünmede Etkileşim Modeli:
Eleştirel düşünmede etkileşim modeli, sağlık bakım uygulamalarında
hemşirelerin rahatlıkla kullanabileceği bir modeldir. Modelde dört kavram söz
konusudur. Girdiler, süreç, çıktılar ve geribildirim.
1)

Girdiler; Hemşire ve hemşirenin etkileşim içinde bulunduğu bireylerin
biyolojik, sosyolojik, kültürel ve inanış farklılıkları üzerine temellenmiştir.

2)

Süreç: Asıl probleme odaklanır, problem ifade edilir, ifadeler kanıta
dayandırılır, elde edilen sonuçlar değerlendirilir.

3)

Çıktılar: Tüm bu etkileşimler ve elde edilen sonuçlardır.

4)

Geri bildirim: Sonuçların etkili olup olmadığının başa dönülerek
değerlendirilmesidir (Sarıoğlu,2009:26).

3.3. Hemşirelik Eğitiminde Eleştirel Düşünmeyi Geliştiren Yöntemler
Hemşirelik öğrencilerinin ve hemşirelerin eleştirel düşünme gücünü
geliştirmeleri,

hemşireliğin

zihinsel-entelektüel

gücünü

de

kullanan

ve

uygulamalarını kanıta dayalı olarak gerçekleştiren bir disiplin olması nedeniyle
oldukça büyük öneme sahiptir (Zaybak,Khorshid,2006:138).
Eleştirel düşünme eğitimi, normal eğitim sürecinin bir parçası olarak
görülmeli ve eleştirel düşünme eğitiminde başarıya ulaşmak için güçlü bir yönetim
desteği sağlanabilmelidir.
Hemşirelerde

otonominin

güçlenebilmesi

için

eleştirel

düşünme

becerilerinin varlığı son derece önemlidir. Bu becerinin gelişimine yönelik eğitimler,
öğrencilik yıllarından itibaren verilmeye başlanmalı ve mezuniyet sonrası dönemde
ise bu becerilerin gelişimi desteklenmeye devam edilmelidir.
Hemşirelik eğitiminin çok yönlülüğü düşünülecek olursa, bugünün
dünyasında

etkili

bir

öğrenme

(Lowenstein,Bradshaw,2001:1).

ortamı

oluşturmak

kolay

iş

değildir
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Amerika Birleşik Devletleri‟nde, ilk kez üniversite düzeyinde hemşirelik
eğitimi 1905 yılında Minnesota Üniversitesi‟nde başlamıştır. 1924 yılında Colombia,
1934 yılında New York Üniversitelerinde doktora programlarından yetişen
hemşireler, eğitici misyonları ve yürüttükleri araştırmalarla hemşirelik bilimine
önemli katkılarda bulunmaya başlamışlardır. Hemşirelikte akademik kültürün
oluşması, hemşireliğin estetik ve beceriye dayalı sanatsal uygulamalarını bilimsel
yöntemle bütünleştirmiş, bu durum da hemşirelik biliminin diğer sağlık bilimleri
içinde yer almasına olanak sağlamıştır (Karagözoğlu,2005:7).
Eleştirel Düşünme Becerilerinin Gelişimi İçin;
-

Kişi kendi düşünce sürecinin farkında olmalı,

-

Yeterli teorik bilgiye sahip olmalı,

-

Gereksinim duyduğu bilgiye ulaşma becerisine sahip olmalı,

-

Durum

değerlendirmesi

yapılırken,

tüm

alternatifler

göz

önünde

bulundurulmalı,
-

Kişi değişime ve gelişime istekli olmalıdır.

Modern eğitim yöntemlerinden biri olan Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), gerçek
yaşamdaki olaylara odaklanan entegre bir modeldir. Bu eğitim modelinde öğrenciler
problemi çözmede temel olan bilgiye ulaşma sorumluluğunu üstlenmekte ve eğitim
sürecinde aktif bir rol oynamaktadır. PDÖ süreci; yaşam boyu öğrenme, eleştirel
bakabilme, analitik düşünebilme ve problem çözme becerilerini geliştirmektedir.
PDÖ ilk kez 1950‟li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri‟nde Case Western
Üniversitesi

Tıp

Fakültesi‟nde

kullanılmıştır.

Ülkemizde,

PDÖ

müfredatı

uygulamasına ilk kez 1997-1998 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi‟nde, 1999-2000 öğretim yılında ise Hemşirelik Yüksek Okulu‟nda
başlanmıştır (Dirimeşe,2006:49).
PDÖ, öğrencilere problem çözme becerilerini geliştirmeyi, öğrenme
gereksinimlerini belirleyebilmeyi, öğrenmeyi öğrenebilmeyi, bilgiyi işlevsel hale
getirebilmeyi sağlar. Ayrıca, PDÖ, öğrencilere ekip çalışmasının önemini öğreten,
deneyime dayalı önemli bir öğrenme yöntemidir.
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PDÖ‟nün en önemli özelliği, öğrenciyi, eğitim sırasında pasif bilgi alıcısı
rolünden uzaklaştırmasıdır. Bu yaklaşımda öğrenciye, „öğrenmeyi öğrenme‟ süreci
öğretilir. Geleneksel eğitim müfredatı, hemşirelere günümüz koşullarına uyum
sağlayabilme becerisi kazandırtması konusunda yetersiz kalmakta, bu nedenle,
hemşirelik eğitim müfredatına PDÖ yaklaşımı entegre edilmeye çalışılmaktadır.
Hemşirelik

uygulamaları,

psikomotor

ve

duyusal

becerileri

kullanmayı

gerektirdiğinden PDÖ yaklaşımı profesyonel hemşirelik uygulamalarında istendik
hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
Potts (1994),

„Eleştirel Düşünme Öğretimi

İçin Yöntemler‟

adlı

çalışmasında eleştirel düşünmenin geliştirilmesi için yapılması gerekenleri şöyle
sıralamıştır:
-

Bilgiler arasındaki analojileri buldurma,

-

Öğrencilerin problem çözerken, verilen bilginin gerekliliğini ve uygunluğunu
araştırmalarını sağlama,

-

Problemlerin farklı çözüm yollarını isteme,

-

Öğrenciler arası iletişimi ve etkileşimi arttırma,

-

Öğrencilere açık uçlu sorular sorma,

-

Soruları yanıtlamaları için öğrencilere yeterince zaman tanıma,

-

Öğrencilerden, kazandıkları becerileri farklı durumlarda kullanmalarını
isteme (Özcan,2007:27).

Eğitimcilere, eleştirel düşünmeyi geliştirmede kullanabilecekleri bazı yöntemler
önerilmektedir. Bu yöntemler:
-

Sınıfta, uygun tartışma ortamının hazırlanarak, öğrencilerin konuyla ilgili
düşüncelerini rahatça paylaşabilmesinin sağlanması,

-

Öğrencilerin, sadece derslerle ilgili değil, aynı zamanda toplumsal içerikli
faaliyetlere katılımının sağlanması,
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-

Öğrencilerin,

farklı

görüş

ve

değerleri

de

yansıtan kaynaklardan

yararlanmalarının sağlanması.

Hemşirelik Eğitiminde Eleştirel Düşünmeyi Geliştiren Yöntem ve Teknikler:
1)

Düşünce Alışkanlıklarının Öğretilmesi:

Yaratıcı düşünmeyi sağlayan birçok eğitim yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden birisi
de Altı Şapkalı Düşünme Tekniği’dir. 1994 yılında Edward De Bono tarafından
geliştirilen yöntemin amacı, düşüncelerin ve önerilerin belirli bir düzen içinde
sunulması ve sistematikleştirilmesidir. Şapkalar düşüncelerin ayrıştırılmasını
sağlamaktadır. Uygulamada kullanılan altı şapka, aşağıdaki düşünce sistemlerini
simgelemektedir.
Beyaz Şapka: Bu şapka bilgi, veri ve olguları içerir. Ulaşılabilen bilgileri
değerlendirmeyi, gereksinim duyulan bilgileri ortaya koymayı ve konuyla ilgili
uygun soruları sorabilmeyi hedefler.
Sarı Şapka: Sarı şapkayla, yapılan önerilerin değeri, yararı ve iyi yönleri bulunmaya
çalışılır. Düşünme yapıcı ve üreticidir. Somut teklifler ve öneriler üretilebilir.
Siyah Şapka: Bu şapka tehlikelere dikkat çeker. Mevcut durumla ilgili riskler ve bir
şeyin neden işe yaramadığını gösterir. Bu şapka eleştirme şapkası olup, olumsuz
durumların ortaya çıkmaması için yapılan objektif bir değerlendirmedir.
Kırmızı Şapka: Duygusal bir bakış açısı verir. Kırmızı şapka kullanıldığında, hiçbir
açıklama yapmaksızın, bireylere, duygularını ve sezgilerini ifade etme şansı verilir.
Yeşil Şapka: Yeşil şapkayla, öneriler, yeni görüş ve seçenekler ortaya konulur. Yeşil
şapka çeşitli imkanları yakalama fırsatı verir. Yeşil şapkayı kullanan herkes yaratıcı
olmaya çaba gösterir.
Mavi Şapka: Mavi şapka doğrudan doğruya düşünce sürecinin kendisine bakmak
için kullanılır. Mavi şapka, kullanılan şapkaları sıraya koymak ve sonuçta elde
edilenleri özetlemek için de kullanılabilir. Mavi şapka aynı zamanda düşünce
sürecinin gözlenmesini, oyunun kurallarına dikkat edilmesini sağlar. Tartışmayı
durdurmayı ve disiplini sağlamaya da yardım eder.
Altı düşünme şapkası etkinliği kullanılırken şapkaların sırası tartışmanın
özelliğine göre değişebilir. Ancak herhangi yeni bir teklif değerlendirildiğinde siyah
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şapkadan önce sarı şapkanın takılması yararlıdır. Çünkü yeni bir teklifte hataları,
olumsuzlukları bulmak üstünlükleri bulmaktan daha kolaydır. Bunun nedeni olumsuz
düşünce sırasında beyindeki kimyasal ortamın “korku” ve “güven arayışı”
duygularını

harekete

geçirecek

şekilde

ayarlanmış

olması

olabilir

(Karadağ,Erginer,2008:27-28)
2) Uygulamalı Eleştirel Düşünme Eğitimi: Teorik bilginin uygulamaya
dönüşümünü kolaylaştıran bir yaklaşımdır. Bu eğitim tekniğinde, öğrencinin hastada
neyi gözlemleyeceğine, verileri nasıl toplayacağına, toplanan verileri nasıl
gruplandırılacağına, hangi verilerle hangi hemşirelik tanısına ulaşılabileceğine ilişkin
teknikler öğretilir.
Tüm öğrencilerin örnek bir veri toplama formu vardır. Bir öğrenci
tarafından toplanmış veriler, tüm öğrencilerin değerlendirme yapabilmesi için, klinik
uygulamaya çıkmadan önce tüm gruba sunulur. Böylece öğrenci, hasta ile ilk defa
karşılaştığında verileri nasıl toplayacağına, topladığı verileri nasıl gruplandıracağına,
bu verileri bakım planı uygulamasında nasıl kullanacağına dair işlemleri
somutlaştırmış olur. Daha sonra, öğrencilerin tamamı, klinik uygulamalarında
topladıkları verileri tartışmak üzere bir araya gelir. Tüm toplanan veriler incelenir,
eksik olan ve gözden kaçan veriler grup üyeleriyle tartışılır, öğrenciler, mevcut
verilerle

hangi

hemşirelik

tanılarını

kullanabileceklerine

dair

fikirlerini

eğitimcileriyle ve diğer gurup üyeleriyle paylaşır. Eğitici tartışma sırasında
öğrencilere, verilen kararların gerekçelerini açıklayabilecekleri sorular sorar ve sesli
düşünmelerine izin verir. Bu teknik sayesinde öğrencilerin karar verme aşamasında,
uygun düşünme süreçlerini kullanabilme yetenekleri pekiştirilmiş olur.
3) Kavram Haritası Stratejisi: Kavram Haritası Stratejisi‟nin uygulanmasıyla
öğrencinin eleştirel düşünme düzeyinin geliştirilmesi hedeflenir. Bu uygulama, teorik
bilgi ile klinik uygulamanın bütünleştirilmesini içerir. Teorik bilgi ile klinik
uygulama arasındaki ilişkinin kuvvetlendirilmesi için „kavram haritaları‟ oluşturulur.
Kavram haritası geliştirmede, bir hasta, durum veya konu seçilir, seçilen durumla
ilgili spesifik kavramlar, tümdengelim yöntemi kullanılarak, genelden özele doğru
sıralanır. Genelden özele doğru sıralanan kavramlar, aralarındaki ilişkilerin anlamını
yansıtan kelimelerle çapraz bağlar kurularak birleştirilir. Öğrenci bu şekilde

81

geliştirilen çapraz bağlar sayesinde, en genel kavramı en özele indirgeyerek,
kavramlar arasındaki ilişkileri öğrenmiş olur.
4) Eğitimde Koçluk Yaklaşımı: Koçluk yaklaşımında, öğrencilerin bilişsel
gelişimlerini birebir gözlem yaparak değerlendirecek eğitmenler mevcuttur.
Koçluk becerisi eğitiminde;
-

Gerçeğe uygun, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler belirlenmeli,

-

Belirlenen hedeflerin, öğrencilerin istek ve beklentilerine uygun olmasına ve
öğrencileri motive etmesine dikkat edilmeli,

-

Öğrenciye, ilk kez denediği yeni bir beceriyi uygulaması sırasında,
karşılaşabileceği başarısızlık sayısını en aza indirgeyebilmek için prova
yapma imkanı verilmeli,

-

Eğitici ile öğrenci arasında beklentilerin açıkça ortaya konulduğu planlı
görüşmeler yapılmalı ve bu görüşmelerde tespit edilen hataları düzeltmeye
yönelik önlemler alınmalı,

-

Öğrencinin, hedeflerine ulaşma konusunda karşılaştığı zorluklar nedeniyle
motivasyon kaybına uğraması engellenmeli, öğrenci bu anlamda sürekli
cesaretlendirilmeli,

-

Zamanında verilen geribildirim, öğrencinin motivasyonunu arttıracağından
dolayı, eğitici, uygulamaya dönük geribildirim vermede gecikmemelidir.

Hemşirelerin çalıştıkları kurumda yüksek performans göstererek görev yapmalarını
sağlayacak pek çok unsur vardır. Bu unsurların en önemlisi de mesleki uygulama
sürecinde kendilerine rehberlik edecek koçların varlığıdır. Koçlar, yapacakları
gözlemlerle tespit ettikleri eksiklere yönelik geri bildirim vererek, kişisel gelişimin
sağlanmasına da destek olmaktadırlar.
Koçluk

yaklaşımında,

öğrencinin

kontrollü

şekilde

öğrenmesi

hedeflenmektedir. Aktif konumda olan öğrenci, işi öğrenmek için o işi fiilen
yapmakta, koç ise geribildirimde bulunmak için gözlem yapmaktadır.
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Koçluk görevini, konusunda uzman olan ve deneyimli hemşireler üstlenmelidir.
Uzman hemşireler özellikle, ne yapıldığını tanımlayabilen, neler yapabileceklerini
tartışabilen ve bunun için etkin ortamlar yaratabilen hemşirelerdir. Ayrıca klinikte
görev yapan hemşire yöneticiler, sıklıkla kariyer koçu olarak hemşireler için kariyer
planlaması ve kariyer gelişimi desteği de sağlarlar (Ünsar,Ünsar,2008:1-3).
Mesleği icra edenler açısından, öğrenci hemşirelere, mevcut bilgilerini
kullanarak sorunu tanımlayabilmesi, problem çözme becerilerinin kullanılmasında
rehberlik

edilmesi,

eleştirel

düşünebilme

ve

soru

sorma

konusunda

cesaretlendirilmesi, ekip çalışmasının öneminin anlatılması ve her şeyden önemlisi
bakım verdiği bireyin, sadece bir hasta veya müşteri olmadığı, kendine özgü
özellikleri ve hakları olan bir birey olarak düşünülmesi konusunda rol modeli
olunması önem arz etmektedir.
5) Akran Liderliği: Takım çalışmasını geliştiren bu yöntem daha çok, küçük
gruplarda uygulanabilen bir yöntemdir. Bu yöntemde, kliniğe çıkacak öğrencilerden
birinin, her bir klinik günü için gönüllü olarak akran lideri olması beklenmektedir.
Bu anlamda, akran lideri, arkadaşları ile eğitmenleri arasında bağlantı kurmanın yanı
sıra klinikteki tedavi ve bakımın yürütülmesinde de aktif rol üstlenir.
John Dewey ( 1910)‟e göre, eleştirel düşünmeyi geliştirmek için,
öğrencilere problemler sunulmalı, bu problemleri çözmek için denenceler kurmaları
sağlanmalı, bu denenceleri test etmeleri için zaman verilmeli ve öğrencilerin sonuca
ulaşmaları beklenmelidir. Problemin sonunda başarı ya da başarısızlık durumları
hakkında öğrencilere neden başarılı oldukları ya da başarısız oldukları sorgulatılmalı,
başarı ve başarısızlıklarından bir şeyler öğrenmeleri, çıkarımlarda bulunmaları
sağlanmalıdır (Özcan,2007:31).
Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi için, problem çözümünü
gözleme ve grup tartışmasına katılma son derece önemlidir. Bireyin eleştirel
düşünme becerilerini geliştirmesi entelektüel kapasitesi ile ilişkilendirilir. Bir
dereceye kadar da genetikle önceden belirlenir. Eleştirel düşünme becerisinin
gelişmesinde çevre faktörü de önemlidir. Bu yüzden formal veya informal eğitim,
bireyin davranışlarını şekillendirme ve eleştirel düşünme becerisi geliştirmede
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önemli rol oynar. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için, bakım sürecinde
yapılan uygulamalar ve sonuçları sürekli sorgulanmalı, daha iyi sonuçlara
ulaşabilmek için sürekli düşünme egzersizleri yapılmalıdır. Eleştirel düşünme
egzersizleri yapmak, bireye daha kompleks durumlarda hızlı karar verme ve problem
çözme becerisi kazandırır. Vaka sunumlarının, grubu düşünmeye yönelten uygun
sorularla zenginleştirilmesi ve grup üyelerinin düşündüklerini ifade edebilecek
ortamın sağlanması, öğrencilerde eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini
destekleyen uygulamalardan biridir.
Eleştirel Düşünme Becerisinin Geliştiğini Gösteren Kriterler Şunlardır:
-

Hasta ile ilgili toplanan verileri yorumlayabilme, verileri önem derecesine
göre

gruplandırabilme

ve

verilerin

klinik

duruma

uygunluğunu

değerlendirebilme,
-

Yeni fikirler veya yeni yaklaşımlar geliştirebilme,

-

Görüşünü savunabilme ve rakip fikirleri eleştirebilme,

-

Probleme yönelik alternatif çözüm önerileri sunabilme,

-

Düşüncesini temellendirdiği durumları tanımlayabilme.

3.4. Hemşirelik Süreci ve Eleştirel Düşünme
Hemşirelik

süreci,

gereksinimlerinin/sorunlarının

sağlıklı/hasta
belirlenmesi,

bireyin
gerekli

ve

ailenin

hemşirelik

bakım

girişimlerinin

planlanması, uygulanması ve sonucun değerlendirilmesi aşamalarından oluşan
sistemli bir problem çözme yaklaşımıdır. Hemşirelik sürecinin uygulanmasında
eleştirel düşünme becerilerinin varlığı son derece önemlidir.
Hemşirelik mesleğinin, bireyin gereksinimlerini belirleme ve uygun çözüm
yolları bulma gibi zihinsel ve soyut beceriler gerektirdiği 1960‟larda gündeme
gelmiştir. Bu dönemde çeşitli hemşire kuramcılar tarafından da hemşirelerin klinik
alanda en önemli gereksinimlerinin problem çözme ve karar verme becerileri olduğu
belirlenmiştir. Ancak, hemşirelik ve karar verme üzerinde yapılan çalışmalarda
hemşirelerin çalışma ortamına ilişkin en önemli stres kaynaklarının hasta ile ilgili
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kararlara katılmada ve otonomide yetersiz olmaları ve bireysel yeteneklerine değer
verilmemesi gösterilmiştir (Taşçı,2005:77).
Hemşirelik sürecinin aşamaları, eleştirel düşünme ve problem çözme
sürecinin aşamaları ile paralellik göstermektedir. Hemşirelik sürecinin kullanımında,
aynı zamanda eleştirel düşünme ve problem çözme basamakları da kullanılmaktadır.
Hemşirenin bu süreçte, sistematik düşünebilmesi ve mantıklı kararlar verebilmesi,
eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin yanında güçlü bir bilgi birikimini
de gerekli kılmaktadır. Eleştirel düşünme ve problem çözme süreçlerinin eksiksiz
anlaşılması, mesleki gelişimin sağlanabilmesinin ön koşuludur.
Hemşirelik bakım süreci, her bireyin farklı bakım gereksinimleri olduğu
gerçeğinden hareketle, birey odaklı hazırlanmaktadır. Hemşire, bakımına yön
verecek verilere ulaştıktan sonra, hasta ihtiyaçlarının önem derecesini göz önünde
bulundurarak, hemşirelik tanılarını belirler, belirlenen hemşirelik tanılarına uygun
girişimleri

planlar

ve

uygulamaların

sonunda

istendik

hedeflere

ulaşılıp

ulaşılmadığını değerlendirilir. Bu sürecin her basamağında, hemşirenin, eleştirel
düşünme ve problem çözme becerilerini kullanması, hemşirelik hizmetlerinin
niteliğini arttırması açısından beklenilen bir davranıştır.
Hemşirelik süreci ile eleştirel düşünme iç içe geçmiş kavramlardır. Eleştirel
düşünme bir bakıma hemşirelik mesleği ile ilgili gerçeklerin tutarlı bir perspektifini
gözler önüne sermektedir. Hemşirelerden daha iyi kararlar vermek ve hizmet
alanların sorunlarını çözmek için eleştirel düşünmeyi uygun şekilde kullanmaları
beklenmektedir (Öztürk,2006:31).
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Şekil III. Hemşirelik Süreci Fazlarında Eleştirel Düşünmeyi Sağlayan Sorular
(Dirimeşe,2006:47)
Hemşirelik süreci, gerçekte kesin sınırlarla ölçülebilir değildir ve bu süreci
etkileyen bir çok faktör vardır. Hemşirelik literatüründe karar verme sürecinde,
sezgisel ve analitik yaklaşım gibi iki öğeden söz edilir. Sezgisel yaklaşım, çeşitli
kaynaklardan elde edilen veriler, duyusal ve sezgisel bakışla ilgilidir. Hemşirenin
genellikle daha önceki klinik deneyimlerine dayanarak var olan durumu
karşılaştırması

şeklindedir.

Analitik

düşünme,

karmaşık,

daha

önce

hiç

karşılaşılmamış ya da kötü durumlarla karşılaşıldığında soruna daha doğru bir
yaklaşım veya yatkınlık sağlar. Analitik süreç kullanıldığında hemşireler, bakımda
olasılıkları göz önünde bulundurur ve daha yararlı uygulamalarla daha kesin
sonuçlara ulaşmayı amaçlar (Sarıoğlu,2009:4).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4. ARAġTIRMANIN BULGULARI VE DEĞERLENDĠRME
4.1. AraĢtırmanın Modeli
Araştırmada tanımlayıcı ve açıklayıcı bilgiler elde etmek için tarama modeli
kullanılmıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Hemşireleri’nin eleştirel düşünme eğilim düzeyleri ve bu düzeylerin hangi
değişkenlerden etkilendiğinin belirlenmesi amacıyla hemşireler üzerinde yapılan bu
araştırma, bir alan çalışmasıdır.
4.2 AraĢtırmanın Kapsamı ve Yığını;
Araştırmanın kapsamını, Ankara’daki üniversite hastanelerinde çalışan
hemşireler oluşturmaktadır. Çalışmamızın yığını, rassal olarak seçilen Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalışan
hemşirelerdir. Bu çalışma, 570 hemşire arasından rassal olarak seçilen 407 hemşireye
uygulanan anket ile elde edilen bilgiler değerlendirilerek yapılmıştır.
4.3. AraĢtırmanın Sınırlılıkları
Yapılan araştırma, 570 hemşire arasından rassal olarak seçilen 407
hemşireyi kapsamaktadır. Araştırma, anket uygulanan çalışanların eleştirel düşünme
eğilim düzeyleri ve bu düzeylerin hangi değişkenlerden etkilendiğinin belirlenmesi
ile sınırlıdır. Araştırmanın varsayımı; hemşirelerin tüm soruları doğru cevapladığı
kabul edilmektedir. Bu araştırmada, toplanacak veriler, “California Eleştirel
Düşünme Eğilim Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu”ndan elde edilen verilerle sınırlı
kalacaktır.
4.4. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri
Araştırma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Cebeci Araştırma ve
Uygulama Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına, 407 hemşireye
uygulanan anketlerden elde edilen verilerin makro düzeyde incelenmesi ile
ulaşılmıştır.
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1945‟de Cebeci Hastanesi Gülhane
Büyük Dershanesi‟nde eğitim hizmetlerine baĢlamıĢ ve oluĢturduğu dinamik yapı ile
hızla geliĢmiĢ ve ülkemizin en iyi fakülteleri arasında önder duruma gelmiĢtir.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim hizmetlerinin yanı sıra, yapılan
bilimsel araĢtırmalarla da tıp bilimine çok önemli katkılarda bulunmuĢtur. Sıhhiye
Kampüsü‟nde bulunan Morfoloji Binası, 1967‟de tamamlanarak eğitimin hizmetine
sunulmuĢtur.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, nitelikli eğitim anlayıĢını nitelikli sağlık
hizmeti sunumuyla desteklemekte, Cebeci AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi ve
Ġbn-i Sina AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi gibi iki büyük ve önemli hastane ile
kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir.
1150 yatak kapasitesine sahip Cebeci AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi‟nin
en önemli özelliği, geniĢ bir alan üzerinde yatay yerleĢim özelliği göstermesidir.
Cebeci AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi‟nde, Kalp ve Damar Cerrahisi
ABD, Kardiyoloji ABD, Cerrahi Onkoloji BD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD, Gastroenteroloji BD, Genel Cerrahi ABD,
Geriatri BD, Göğüs Hastalıkları ABD, Göz Hastalıkları ABD, Kadın Hastalıkları ve
Doğum ABD, Lepra Eğitim ve AraĢtırma Merkezi, Nükleer Tıp ABD, Psikiyatri
ABD, Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi ABD, Radyasyon Onkoloji ABD, Tıbbi
Onkoloji BD, Hematoloji BD, MüĢterek Cerrahi Ameliyathanesi, Anestezi ve
Reanimasyon ABD, Radiodiagnostik ABD, Kısırlık TeĢhis ve Tedavi Merkezi ve
Halk Sağlığı ABD‟ı bulunmaktadır.
4.5. AraĢtırmanın Hipotezleri
H1 :

HemĢirelerde

eleĢtirel

düĢünme

eğilim

düzeyi,

yaĢa

göre

farklılık

göstermektedir.
H2: HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyi, cinsiyete göre farklılık
göstermektedir.
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H3: HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyi, medeni durumuna göre farklılık
göstermektedir.
H4: HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyi, eğitim durumuna göre farklılık
göstermektedir.
H5: HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyi, meslekteki hizmet yılına göre
farklılık göstermektedir.
H6: HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyi, kadro Ģekline göre farklılık
göstermektedir.
H7: HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyi, dahiliye ve cerrahi kliniklerde
çalıĢanlarda farklılık göstermektedir.
H8: Servis hemĢirelerinin eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyi, klinik sorumlu
hemĢirelerinin eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyinden farklılık göstermektedir.
H9: HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyi, mesleği sevme durumlarına göre
farklılık göstermektedir.
H10: Hastayla ilgili sorumluluğun sadece hekime ait olduğunu düĢünen hemĢirelerle,
böyle düĢünmeyen hemĢireler arasında, eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyi farklılık
göstermektedir.
H11: Uygulamalarında fark ettiği bir durumu iletebilen ve yeni öğrendiği bilgiyi
sunduğunda tepki almayacağını düĢünen hemĢirelerle, böyle düĢünmeyen hemĢireler
arasında eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyi farklılık göstermektedir.
H12: HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyi, bilimsel bir yayın takip etme
durumuna göre farklılık göstermektedir.
H13: HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyi, bilimsel etkinliklere katılma
durumuna göre farklılık göstermektedir.
H14: HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim düzeyi, sosyoekonomik duruma göre
farklılık göstermektedir.
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4.6. AraĢtırmanın Etik Yönü
AraĢtırmaya

baĢlamadan önce,

Ankara

Üniversitesi Tıp

Fakültesi

Dekanlığı‟ndan araĢtırmanın yürütülebilmesi için yazılı izin ve Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Klinik AraĢtırmalar ve Değerlendirme Kurulu‟ndan
Onayı” alınmıĢtır.

“Etik Kurul

AraĢtırmaya katılma gönüllülük esasına dayandığından,

katılımcılardan “BilgilendirilmiĢ Gönüllü Olur Formu” (EK:III) doldurmaları
istenmiĢtir. Daha sonra katılımcılara, “KiĢisel Bilgi Formu” (EK:I) ve “California
EleĢtirel DüĢünme Eğilim Ölçeği” (EK:II) dağıtılmıĢ, form ve ölçekte isim
belirtmemeleri istenmiĢtir. Doldurulan anketler, araĢtırmacı tarafından toplanmıĢtır.
4.7. Veri Toplama Araçları
AraĢtırma verilerinin toplanması için iki araç seçilmiĢtir. Ġlk araç,“KiĢisel
Bilgi Formu”, ikinci araç ise “California EleĢtirel DüĢünme Eğilim Ölçeği”dir.
4.7.1.KiĢisel Bilgi Formu
Bağımsız değiĢkenlerle ilgili bilgi toplamak üzere, araĢtırmacı tarafından
geliĢtirilen, 14 sorudan oluĢan “KiĢisel Bilgi Formu” kullanılmıĢtır.
4.7.2.California EleĢtirel DüĢünme Eğilim Ölçeği:
AraĢtırmada,

hemĢirelerin

eleĢtirel

düĢünme

eğilim

düzeylerinin

belirlenmesi amacıyla, “California EleĢtirel DüĢünme Eğilim Ölçeği” kullanılmıĢtır.
Bu ölçek, 1990 yılında, Amerikan Felsefe Derneği‟nin yürüttüğü Delphi
Projesi‟nde,

eleĢtirel

düĢünme

eğilim

düzeyini

değerlendirmek

amacıyla

geliĢtirilmiĢtir (EĢer, Khorshid ve ark,2007:15).
Bu ölçekte, eleĢtirel düĢünmeyi oluĢturan altı tane alt ölçek bulunmaktadır.
1) Doğruyu Arama: Seçenekleri ya da birbirinden farklı düĢünceleri
değerlendirme eğilimleri içeren bu boyutta, kiĢi gerçeği arama, soru sorma
becerisi, kendi düĢüncesine ters olan veriler karĢısında bile nesnel davranma
eğilimi gösterir.
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2) Açık Fikirlilik: KiĢinin farklı yaklaĢımlara karĢı hoĢgörüsünü ve kendi
hatalarına karĢı duyarlı olmasını ifade etmektedir. Bu boyutta birey, herhangi
bir Ģeye karar verirken baĢkalarının görüĢlerini de göz önüne alır.
3) Analitiklik: Sorun çıkabilecek durumlara karĢı dikkatli olma ve zor
problemler karĢısında bile akıl yürütme ve nesnel kanıtları kullanma eğilimini
gösterir.
4) Sistematiklik: Örgütlü, planlı ve dikkatli araĢtırma eğilimidir.
5) Kendine güven: KiĢinin kendi akıl yürütme süreçlerine duyduğu güveni
ifade eder.
6) Meraklılık: Herhangi bir çıkar ya da beklentisi olmaksızın kiĢinin bilgi
edinme ve yeni Ģeyler öğrenme eğilimini yansıtır (Güven,Kürüm,2006:81).

California EleĢtirel DüĢünme Eğilim Ölçeği’nin Güvenirlik ve Geçerliliği
Bireylerin eleĢtirel düĢünme eğilimlerini ölçmek amacıyla geliĢtirilen ve 75
maddeden oluĢan California EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri Ölçeği, Kökdemir‟in 2003
yılında yaptığı çalıĢma sonucunda Türkçe‟ye uyarlanmıĢtır. Ġstatistiksel çalıĢmalar
sonucunda 51 maddeye indirgenen ölçek, Likert tipi bir ölçme aracıdır ve ölçeğin
Cronbach Alfa katsayısı (iç tutarlılık katsayısı)

0,88 olarak bulunmuĢtur

(Dutoğlu,Tuncel,2008:18).
Alt ölçeklerin Cronbach Alfa katsayıları ise sırayla; doğruyu arama 0,61,
açık fikirlilik 0,75, analitiklik 0,75, sistematiklik 0,63, kendine güven 0,77, ve
meraklılık 0,78 olarak bulunmuĢtur (Gürol Arslan,Demir ve ark,2009:73)
Bu çalıĢmada; ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı (iç tutarlılık katsayısı) 0,84
olarak bulunmuĢtur. Alt ölçekler ise sırayla; doğruyu arama 0,51, açık fikirlilik 0,69,
analitiklik 0,71, sistematiklik 0,58, kendine güven 0,82, ve meraklılık 0,76 olarak
bulunmuĢtur.
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California EleĢtirel DüĢünme Eğilim Ölçeği’nin Puanlaması
California EleĢtirel DüĢünme Eğilim Ölçeği, 51 maddeden oluĢan, 6‟lı likert
tipi bir ölçek olup, her madde için verilen puan esas alınmaktadır. Ölçekte yer alan,
hiç katılmıyorum ifadesi 1, katılmıyorum ifadesi 2, kısmen katılmıyorum ifadesi 3,
kısmen katılıyorum ifadesi 4, katılıyorum ifadesi 5, tamamen katılıyorum ifadesi 6
puan verilerek değerlendirilmektedir. Alt ölçeklerin değerlendirilmesinde, bir alt
ölçekte yer alan sorulardan elde edilen toplam puan, soru sayısına bölünmekte ve 10
ile çarpılarak, en düĢük 10, en yüksek 60 değerini alan standart bir puana
çevrilmektedir. Alt ölçeklerin toplamı, eleĢtirel düĢünme eğilim puanını vermektedir.
Bu hesaplama yöntemi ile eleĢtirel düĢünme eğilim puanında en yüksek 360 puana
ulaĢılmaktadır. Puanlama sonucunda 240‟ın altında puan alanların “düĢük”, 240-300
arasında puan alanların “orta” ve 300‟ün üzerinde puan alanların ise “yüksek”
eleĢtirel düĢünme beceri düzeyine sahip oldukları kabul edilir (EĢer, Khorshid ve ark,
2007:15)
4.8. Verilerin Analizi
“KiĢisel Bilgi Formu” ve “California EleĢtirel DüĢünme Eğilim Ölçeği” ile
toplanan veriler, SPSS 15 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir.
4.9. Bulgular
4.9.1. KiĢisel Bilgiler

92

Tablo - 1 AraĢtırmaya Katılan HemĢirelere Ait KiĢisel Bilgiler
DEĞĠġKENLER

GRUPLANDIRILMIġ YAġ
CĠNSĠYET

MEDENĠ DURUM

EĞĠTĠM DURUMU

HĠZMET SÜRESĠ

KADRO ġEKLĠ
ÇALIġTIĞI BĠRĠM

BĠRĠMDEKĠ GÖREVĠ
MESLEĞĠ SEVME DURUMU
HASTA ĠLE ĠLGĠLĠ SORUMLULUK
SADECE HEKĠME AĠTTĠR DÜġÜNCESĠ
TEPKĠ ALMA DÜġÜNCESĠ

BĠLĠMSEL YAYIN TAKĠP DURUMU

BĠLĠMSEL ETKĠNLĠKLERE KATILMA

SOSYOEKONOMĠK DURUM

20YAġ-30YAġ
31YAġ-41YAġ
41YAġ ÜZERĠ
ERKEK
KADIN
EVLĠ
BEKAR
DĠĞER
SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ
ÖN LĠSANS
LĠSANS
YÜKSEK LĠSANS
1-5 YIL
6-10 YIL
11-15 YIL
16-20 YIL
20 YIL ÜZERĠ
SÖZLEġMELĠ
KADROLU
DAHĠLĠYE
CERRAHĠ
KLĠNĠK
SORUMLUHEMSĠRESĠ
SERVĠS
HEMġĠRESĠ
POLĠKLĠNĠK HEMSĠRESĠ
AMELĠYATHANE-ANESTEZĠ
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR

N
135
215
57
31
376
257
136
14
85
198
119
5
92
80
83
72
80
124
283
236
171
41
244
71
51
352
55
19
388

N%
33,2%
52,8%
14,0%
7,6%
92,4%
63,1%
33,4%
3,4%
20,9%
48,6%
29,2%
1,2%
22,6%
19,7%
20,4%
17,7%
19,7%
30,5%
69,5%
58,0%
42,0%
10,1%
60,0%
17,4%
12,5%
86,5%
13,5%
4,7%
95,3%

HER ZAMAN
BAZEN
HIÇBĠR ZAMAN
HER ZAMAN
BAZEN
HIÇBĠR ZAMAN
HER ZAMAN
BAZEN
HIÇBĠR ZAMAN
ĠYĠ
ORTA
KÖTÜ

28
280
99
23
337
47
43
317
47
73
292
42

6,9%
68,8%
24,3%
5,7%
82,8%
11,5%
10,6%
77,9%
11,5%
17,9%
71,7%
10,3%
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AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin yaĢ, cinsiyet, medeni durum, eğitim
durumu, hizmet süresi, kadro Ģekli, çalıĢtıkları birim, birimdeki görevleri, mesleği
sevme durumu, hasta sorumluluğu ile ilgili düĢünce, tepki alma düĢüncesi, bilimsel
yayın takip, bilimsel etkinliklere katılım ve sosyoekonomik durum ile ilgili bilgiler
Tablo- 1‟de gösterilmiĢtir.
Tablo- 1‟de görüldüğü gibi, araĢtırmaya katılan 407 hemĢirenin 135‟i (%
33,2) 20-30 yaĢ grubu arasında, 215‟i (% 52,8) 31-41 yaĢ grubu arasında, 57‟si ise
(% 14) 41 yaĢ üzeridir. Örnek çapımızın yaĢ değiĢkenine göre en büyük grubunu 3141 yaĢ, en küçük grubunu ise 41 yaĢ üzeri grup oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin 31‟i (% 7,6) erkek, 376‟sı (% 92,4)
kadınlardan oluĢmaktadır. Buna göre örnek çapının cinsiyet değiĢkenine göre büyük
çoğunluğunu kadın hemĢireler oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin 257‟si (% 63,1) evli, 136‟sı (% 33,4)
bekar, 14‟ü ise (% 3,4) diğer seçeneğini iĢaretleyen hemĢirelerdir.Buna göre örnek
çapının medeni durum değiĢkenine göre büyük çoğunluğunu evli hemĢireler
oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin 85‟i (% 20,9) Sağlık Meslek Lisesi, 198‟i
(% 48,6) Ön Lisans, 119‟u (% 29,2) Lisans, 5‟i ise (% 1,2) Yüksek Lisans eğitimi
almıĢtır.

Buna göre örnek çapının eğitim durumu değiĢkenine göre en büyük

grubunu Ön Lisans, en küçük grubunu ise Yüksek Lisans eğitimi almıĢ hemĢireler
oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin 92‟sinin (% 22,6) meslekteki hizmet yılı 15 yıl, 80‟inin (% 19,7) 6-10 yıl , 83‟ünün (% 20,4) 11-15 yıl, 72‟sinin (% 17,7) 16-20
yıl, 80‟inin ise (% 19,7) 20 yıl ve üzeridir. Buna göre örnek çapının meslekte hizmet
yılı değiĢkenine göre en büyük grubunu meslekteki hizmet yılı 1-5 yıl arasında olan
hemĢire grubu oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin 124‟ü (% 30,5) sözleĢmeli, 283‟ü (% 69,5)
kadrolu olarak çalıĢmaktadır. Buna göre örnek çapının kadro Ģekli değiĢkenine göre
en büyük grubunu kadrolu hemĢireler oluĢturmaktadır.
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AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin 236‟sı (% 58) dahiliye, 171‟i (% 42)
cerrahi kliniklerde görev yapmaktadır. Buna göre örnek çapının çalıĢılan birim
değiĢkenine göre en büyük grubunu dahiliye birimlerinde çalıĢan hemĢireler
oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin 41‟i (%10) klinik sorumlu hemĢiresi,
244‟ü (%60) servis hemĢiresi, 71‟i ( % 17,4) poliklinik hemĢiresi, 51‟i ise (% 12,5)
ameliyathane ve anestezi hemĢiresi olarak görev yapmaktadır. Buna göre örnek
çapının birimdeki görev değiĢkenine göre en büyük grubunu servis hemĢireleri, en
küçük grubunu ise klinik sorumlu hemĢireleri oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin 352‟si (% 86,5) mesleğini sevdiğini, 55‟ise
(% 13,5) mesleğini sevmediğini belirtmektedir. Buna göre örnek çapının mesleği
sevme değiĢkenine göre en büyük grubunu, mesleğini sevdiğini belirten hemĢireler
oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin 19‟u (% 4,7) hasta ile ilgili sorumluluğun
sadece hekime ait olduğunu, 388‟i ise hasta ile ilgili sorumluluğun sadece hekime ait
olmadığını belirtmiĢlerdir. Buna göre örnek çapının hasta ile ilgili sorumluluk
değiĢkenine göre en büyük grubunu “hasta ile ilgili sorumluluk sadece hekime ait
değildir” görüĢünü belirten hemĢireler oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya

katılan

hemĢirelerin

28‟i

(%6,9)

“yaptığınız

olağan

uygulamalarda fark ettiğiniz bir durum veya yeni öğrendiğiniz bir bilgiyi
sunduğunuzda tepki alacağınızı düĢünüyor musunuz?” sorunu “Her zaman”, 280‟i
(% 68,8) “Bazen”, 99‟u (% 24,3) “Hiçbir zaman” Ģeklinde cevaplandırmıĢlardır.
Buna göre örnek çapının tepki alma değiĢkenine göre en büyük grubunu soruyu
“Bazen” Ģeklinde cevaplayan hemĢireler, en küçük grubunu ise “Her zaman”
cevabını veren hemĢireler oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin 23‟ü (% 5,7) “Her zaman” bilimsel
yayınları takip ettiklerini, 337‟si (% 82,8) “Bazen” bilimsel yayın takip ettiklerini,
47‟si ise (% 11,5) “Hiçbir zaman” bilimsel yayın takip etmediklerini belirtmiĢlerdir.
Buna göre örnek çapının bilimsel yayın takibi değiĢkenine göre en büyük grubunu
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“Bazen” bilimsel yayın takip ettiklerini belirten hemĢireler, en küçük grubunu ise
“Her zaman” bilimsel yayın takip ettiklerini belirten hemĢireler oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin 43‟ü (% 10,6) “Her zaman” bilimsel
etkinliklere

katıldıklarını,

317‟si

(%

77,9)

“Bazen”

bilimsel

etkinliklere

katıldıklarını, 47‟si ise (% 11,5) “Hiçbir zaman” bilimsel etkinliklere katılmadıklarını
belirtmiĢlerdir. Buna göre örnek çapının bilimsel etkinliklere katılma değiĢkenine
göre en büyük grubunu “Bazen” bilimsel etkinliklere katıldıklarını belirten
hemĢireler, en küçük grubunu ise “Her zaman” bilimsel etkinliklere katıldıklarını
belirten hemĢireler oluĢturmaktadır.
AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin 73‟ü (% 17,9) sosyoekonomik durumunun
“Ġyi”, 292‟si (% 71,7) “Orta”, 42‟si ise “Kötü” olduğunu belirtmiĢtir. Buna göre
örnek çapının sosyoekonomik durum değiĢkenine göre en büyük grubunu
sosyoekonomik durumunun “Orta” olduğunu belirten hemĢireler, en küçük grubunu
ise

sosyoekonomik

oluĢturmaktadır.

durumunun

“Kötü”

olduğunu

belirten

hemĢireler
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4.9.2. HemĢirelerde EleĢtirel DüĢünme Eğilim Düzeyinin “YaĢ”
DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Tablo 2. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “YaĢ” DeğiĢkenine Göre Tek Yönlü Varyans
Analizi ile Ġncelenmesi
ÖLÇEK VE ALT
ÖLÇEKLER

ANALĠTĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN
ALT ÖLÇEĞĠ

DOĞRUYU ARAMA
ALT ÖLÇEĞĠ

SĠSTEMATĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL
DÜġÜNME EĞĠLĠM
PUANI

GruplandırılmıĢ
YaĢ
20yaĢ-30yaĢ

N

Mean

135

31yaĢ-41yaĢ

f

p

47,5407

Std.
Deviation
5,90947

215

47,3488

5,70655

,047

,954

41yaĢ üzeri

57

47,4561

5,71049

20yaĢ-30yaĢ

135

43,0556

6,54507

31yaĢ-41yaĢ

215

43,0775

6,27493

,405

,668

41yaĢ üzeri

57

43,8743

5,54672

20yaĢ-30yaĢ

135

45,0947

6,94205

31yaĢ-41yaĢ

215

44,4548

6,48150

2,230

,109

41yaĢ üzeri

57

42,9240

5,43777

20yaĢ-30yaĢ

135

39,6825

7,16344

31yaĢ-41yaĢ

215

39,6080

7,59881

,023

,977

41yaĢ üzeri

57

39,4236

8,63438

20yaĢ-30yaĢ

135

38,8783

6,54045

31yaĢ-41yaĢ

215

38,0066

6,84380

1,200

,302

41yaĢ üzeri

57

39,3233

7,05613

20yaĢ-30yaĢ

135

42,6914

7,31030

31yaĢ-41yaĢ

215

43,5969

7,01821

,405

,410

41yaĢ üzeri

57

42,5731

6,95842

20yaĢ-30yaĢ

135

256,9432

24,57333

31yaĢ-41yaĢ

215

256,0927

25,80098

,078

,925

41yaĢ üzeri

57

255,5744

20,78833
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AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “YaĢ” değiĢkenine göre Tek Yönlü Varyans Analizi ile incelenmiĢ ve
aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
HemĢirelerde “YaĢ” değiĢkenine göre eleĢtirel düĢünme eğilim puan
ortalamaları incelendiğinde, “20-30 yaĢ” grubundaki hemĢirelerde eleĢtirel düĢünme
eğilim puan ortalaması 256,94 ±24,57, “31-41 yaĢ” grubundaki hemĢirelerde eleĢtirel
düĢünme eğilim puan ortalaması 256,09±25,80, “41 yaĢ üzeri” grubundaki
hemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim puan ortalaması 255,57±20,78 olarak
bulunmuĢtur. Puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmamıĢtır. (p=0,925).
HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları“YaĢ”
değiĢkenine göre incelendiğinde de, Tablo 1‟ de görüldüğü gibi alt ölçek puan
ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır.
“YaĢ” değiĢkenine göre, ölçek ve alt ölçeklere TUKEY Testi de
uygulanmıĢtır, ancak, sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır.
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4.9.3.

HemĢirelerde

EleĢtirel

DüĢünme

Eğilim

Düzeyinin

“Cinsiyet” DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Tablo 3. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Cinsiyet” DeğiĢkenine Göre Bağımsız Örneklem t
Testi ile Ġncelenmesi
ÖLÇEK ve ALT
ÖLÇEKLER

ANALĠTĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN ALT
ÖLÇEĞĠ

DOĞRUYU ARAMA
ALT ÖLÇEĞĠ

SĠSTEMATĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL DÜġÜNME
EĞĠLĠM

Cinsiyet

N

Mean

ERKEK

31

45,9355

t
Std.
Deviationn
6,55711

KADIN

376

47,5505

5,68344

ERKEK

31

40,5645

6,46711

KADIN

376

43,3976

6,20465

ERKEK

31

42,5806

7,79568

KADIN

376

44,6070

6,39829

ERKEK

31

37,5576

7,73009

KADIN

376

39,7758

7,56783

ERKEK

31

37,9263

7,16984

KADIN

376

38,5258

6,75303

ERKEK

31

43,6022

8,26748

KADIN

376

43,1161

7,01354

ERKEK

31

248,1667

27,07717

KADIN

376

256,9729

24,41055

p

-1,502

p
,134

-2,436

,015

-1,665

,097

-1,566

,118

-,473

,637

,366

,715

-1,914

,056
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AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Cinsiyet” değiĢkenine göre Bağımsız Örneklem t Testi ile incelenmiĢ
ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
HemĢirelerde “Cinsiyet” değiĢkenine göre eleĢtirel düĢünme eğilim puan
ortalamaları incelendiğinde, erkek hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim puan
ortalaması 248,16±27,07, kadın hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim puan
ortalaması ise 256,97±24,41 olarak bulunmuĢtur, ancak, puan ortalamaları arasındaki
fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,056).
HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları
“Cinsiyet” değiĢkenine göre incelendiğinde ise, Tablo 2‟ de görüldüğü gibi;
Erkek hemĢirelerin Açık Fikirlilik Alt

Ölçek puan ortalamasının

40,56±6,46, kadın hemĢirelerin puan ortalamasının ise 43,39±6,20 olduğu
görülmektedir ve puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmuĢtur (p=0,015).
Analitiklik, Meraklılık, Kendine Güven, Doğruyu Arama ve Sistematiklik
Alt Ölçek puan ortalamaları arasındaki farklar ise, Tablo 2‟de görüldüğü gibi
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır.
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4.9.4. HemĢirelerde EleĢtirel DüĢünme Eğilim Düzeyinin “Medeni
Durum” DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Tablo 4. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Medeni Durum” DeğiĢkenine Göre Tek Yönlü
Varyans Analizi ile Ġncelenmesi
ÖLÇEK ve ALT
ÖLÇEKLER

MEDENĠ
DURUM

N

Mean

Std.
Deviation

EVLĠ

257

47,2802

5,68984

BEKAR

136

47,3603

5,94627

DĠĞER

14

50,7857

4,40592

EVLĠ

257

42,9475

6,26775

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

BEKAR

136

43,5233

6,42859

DĠĞER
EVLĠ

14
257

44,1667
44,1245

4,31158
6,53984

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

BEKAR
DĠĞER

136
14

44,8039
47,0635

6,62936
4,56268

EVLĠ

257

39,2607

7,66099

BEKAR

136

39,8319

7,42014

DĠĞER

14

43,7755

7,18902

EVLĠ

257

38,3824

6,77484

DOĞRUYU ARAMA
ALT ÖLÇEĞĠ

BEKAR

136

38,6029

6,80906

DĠĞER
EVLĠ

14
257

39,0816
43,3398

6,98972
7,11161

SĠSTEMATĠKLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

BEKAR

136

42,9779

7,23903

DĠĞER

14

41,4286

5,73105

EVLĠ

257

255,3351

25,10143

BEKAR

136

257,1003

23,95787

DĠĞER

14

266,3016

23,45903

ANALĠTĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN
ALT ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL
DÜġÜNME EĞĠLĠM

f

p

2,490

,084

,554

,575

1,647

,194

2,454

,087

,104

,902

,541

,583

1,418

,243
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AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Medeni Durum” değiĢkenine göre Tek Yönlü Varyans Analizi ile
incelenmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
HemĢirelerde “Medeni durum” değiĢkenine göre eleĢtirel düĢünme eğilim
puan ortalamaları incelendiğinde, “Evli” hemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim puan
ortalaması 255,33±25,10, “Bekar” hemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim puan
ortalaması 257,10±23,95, “Diğer” seçeneğini iĢaretleyen hemĢirelerde ise eleĢtirel
düĢünme eğilim puan ortalaması 266,30±23,45 olarak bulunmuĢtur, ancak, aradaki
fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (p=0,243)
HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları “Medeni
durum” değiĢkenine göre incelendiğinde ise, alt ölçeklere ait puan ortalamaları
arasındaki farklar Tablo 4‟de de görüldüğü gibi istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmamıĢtır.
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4.9.5. HemĢirelerde EleĢtirel DüĢünme Eğilim Düzeyinin “Eğitim”
DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Tablo 5. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Eğitim” DeğiĢkenine Göre Tek Yönlü Varyans
Analizi ve Kruskal Wallis H Testi ile Ġncelenmesi
ÖLÇEK ve ALT
ÖLÇEKLER

ANALĠTĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN ALT
ÖLÇEĞĠ

DOĞRUYU ARAMA
ALT ÖLÇEĞĠ

SĠSTEMATĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL DÜġÜNME
EĞĠLĠM

EĞĠTĠM DURUMU

N

Mean

Std.
Deviation

SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ

85

45,8941

6,51742

ÖN LĠSANS

198

47,7424

5,57180

LĠSANS

119

47,9580

5,46234

YÜKSEK LĠSANS

5

48,4000

1,94936

SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ
ÖN LĠSANS

85

40,0196

6,77733

198

44,2088

5,77457

LĠSANS

119

43,5784

5,97030

YÜKSEK LĠSANS

5

46,8333

5,99189

SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ

85

42,4444

7,81698

ÖN LĠSANS
LĠSANS

198
119

44,6016
45,3782

5,95467
6,14736

YÜKSEK LĠSANS

5

50,6667

4,27453

SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ
ÖN LĠSANS

85

38,0672

8,47653

198

39,4300

7,33638

LĠSANS

119

40,8764

7,28220

YÜKSEK LĠSANS

5

42,5714

4,21368

SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ
ÖN LĠSANS
LĠSANS

85

37,9160

7,06953

198
119

38,5570
38,6315

7,02954
6,22810

YÜKSEK LĠSANS

5

41,4286

4,16497

SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ
ÖN LĠSANS

85

41,6471

8,00336

198

43,4848

6,55615

LĠSANS

119

43,7395

7,04761

YÜKSEK LĠSANS

5

41,6667

11,48671

SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ
ÖN LĠSANS

85

245,9884

28,12600

198

258,0246

22,44234

LĠSANS

119

260,1619

24,14667

YÜKSEK LĠSANS

5

271,5667

12,55188

F/KW(X2)

p

2,619

,051

10,401

,000

13,171*

,004*

2,593

,052

,538

,656

1,769

,152

19,958*

,000*

*KRUSKAL WALLIS H TESTĠ(Meraklılık Alt Ölçeği ve EleĢtirel DüĢünme
Eğilim Ölçeği, Eğitim Durumuna göre Homojen olma özelliği göstermediğinden bu
test kullanılmıĢtır)
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AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Eğitim” değiĢkenine göre Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal
Wallis H Testi ile incelenmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
HemĢirelerde “Eğitim” değiĢkenine göre eleĢtirel düĢünme eğilim puan
ortalamaları incelendiğinde; “Sağlık Meslek Lisesi” mezunu hemĢirelerin eleĢtirel
düĢünme eğilim puan ortalaması 245,98±28,12, “Ön Lisans” mezunu hemĢirelerin
258,02±22,44, “Lisans” mezunu hemĢirelerin 260,16±24,14, “Yüksek Lisans”
mezunu hemĢirelerin ise eleĢtirel düĢünme eğilim puan ortalaması 271,56±12,55
olarak bulunmuĢtur ve puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmuĢtur (p=0,000).
HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları “Eğitim”
değiĢkenine göre incelendiğinde; Açık Fikirlilik

ve Meraklılık Alt Ölçek puan

ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,000,
p=0,004).
Analitiklik, Kendine Güven, Doğruyu Arama ve Sistematiklik

Alt

Ölçeklerinin ise, “Eğitim” değiĢkenine göre puan ortalamaları arasındaki farklar
Tablo 5‟de de görüldüğü gibi istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır.
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Tablo 6. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Eğitim” DeğiĢkenine Göre TUKEY Testi ile
Ġncelenmesi (Sadece istatistiksel açıdan anlamlı bulunan değerler tabloya dahil
edilmiĢtir.)
ÖLÇEK ve ALT
ÖLÇEKLER

EĞĠTĠM DURUMU
SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

ÖN LĠSANS
LĠSANS
SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL DÜġÜNME
EĞĠLĠM

p

ÖN LĠSANS

,000

LĠSANS

,000

SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ
SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ
ÖN LĠSANS

,000

LĠSANS

,008

,000
,049

YÜKSEK LĠSANS

,029

ÖN LĠSANS

SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ

,049

LĠSANS

,008

SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ

SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ
SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ
LĠSANS

SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ

ÖN LĠSANS

,001

LĠSANS

,000

ÖN LĠSANS

SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ

,001

LĠSANS

SAĞLIK MESLEK
LĠSESĠ

,000

YÜKSEK LĠSANS
KENDĠNE GÜVEN ALT
ÖLÇEĞĠ

EĞĠTĠM DURUMU

,029
,045

105

AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Eğitim” değiĢkenine göre TUKEY Testi ile de incelenmiĢ ve aĢağıdaki
sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
“Ön Lisans” mezunu hemĢirelerin Açık Fikirlilik Alt Ölçek puan ortalaması
ile “Lisans” mezunu hemĢirelerin puan ortalaması arasındaki farkın istatistiksel
açıdan anlamlı olduğu görülmektedir (p=0,00). Tablo 4‟de de görüldüğü gibi, eğitim
düzeyi arttıkça Açık Fikirlilik Alt Ölçek puan ortalamaları da artıĢ göstermektedir.
Ayrıca; “Lisans” mezunu hemĢirelerin Kendine Güven Alt Ölçek puan
ortalaması ile “Sağlık Meslek Lisesi” mezunu hemĢirelerin puan ortalaması
arasındaki fark da istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,045). Tablo 4‟de de
görüldüğü gibi, “Lisans” mezunu hemĢirelerin, “Sağlık Meslek Lisesi” mezunu
hemĢirelere göre Kendine Güven Alt Ölçek puan ortalaması daha yüksektir.
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4.9.6.

HemĢirelerde

EleĢtirel

DüĢünme

Eğilim

Düzeyinin

“Meslekte Hizmet Yılı” DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesine Yönelik Elde Edilen
Bulgular
Tablo 7. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Meslekte Hizmet Yılı” DeğiĢkenine Göre Tek
Yönlü Varyans Analizi ile Ġncelenmesi
ÖLÇEK ve ALT
ÖLÇEKLER
ANALĠTĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN
ALT ÖLÇEĞĠ

DOĞRUYU ARAMA
ALT ÖLÇEĞĠ

SĠSTEMATĠKLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL
DÜġÜNME EĞĠLĠM

HĠZMET YILI

N

Mean

1-5 YIL
6-10 YIL

92
80

11-15 YIL

f

p

46,9022
47,5375

Std.
Deviation
6,42806
5,55284

83

47,3735

5,56932

,493

,741

16-20 YIL

72

47,2778

5,71192

20 YIL ÜZERĠ

80

48,1125

5,46101

1-5 YIL
6-10 YIL

92
80

43,1341
41,4271

6,54114
6,88615

11-15 YIL

83

43,4839

5,64466

2,254

,063

16-20 YIL

72

43,8889

6,25802

20 YIL ÜZERĠ

80

44,0417

5,66918

1-5 YIL
6-10 YIL

92
80

44,1667
45,1250

7,02076
7,20840

11-15 YIL

83

44,4311

6,59513

,547

,701

16-20 YIL

72

44,8611

6,06703

20 YIL ÜZERĠ

80

43,7639

5,54427

1-5 YIL
6-10 YIL

92
80

39,4410
38,9643

7,80727
7,11922

11-15 YIL

83

39,1910

7,55334

,508

,730

16-20 YIL

72

40,3373

6,82173

20 YIL ÜZERĠ
1-5 YIL

80
92

40,2143
39,2391

8,53851
6,51202

6-10 YIL

80

38,0357

6,91826

11-15 YIL

83

37,7797

6,43245

,982

,417

16-20 YIL

72

37,9365

7,44777

20 YIL ÜZERĠ

80

39,2679

6,65803

1-5 YIL
6-10 YIL

92
80

42,8623
43,0000

7,66088
7,65556

11-15 YIL

83

44,0161

6,31188

,672

,612

16-20 YIL

72

43,5880

6,64115

20 YIL ÜZERĠ
1-5 YIL

80
92

42,3542
255,7453

7,11417
26,14757

6-10 YIL

80

254,0896

25,14283

,314

,869

11-15 YIL
16-20 YIL
20 YIL ÜZERĠ

83
72
80

256,2753
257,8896
257,7544

24,89063
24,98705
22,39184
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AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Meslekte Hizmet Yılı” değiĢkenine göre Tek Yönlü Varyans Analizi
ile incelenmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
HemĢirelerde “Meslekte Hizmet Yılı” değiĢkenine göre eleĢtirel düĢünme
eğilim puan ortalamaları incelendiğinde; “1-5 yıl” çalıĢan hemĢirelerin eleĢtirel
düĢünme

puan ortalaması

255,74±26,14,

“6-10

yıl”

çalıĢan

hemĢirelerin

254,08±25,14, “11-15 yıl” çalıĢan hemĢirelerin 256,27±24,89, “16-20yıl” çalıĢan
hemĢirelerin 257,88±24,98, “20 yıl” üzeri çalıĢan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme
eğilim puan ortalaması ise 257,75±22,39 olarak bulunmuĢtur, ancak, puan
ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,869).
HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları,
“Meslekte Hizmet Yılı” değiĢkenine göre incelendiğinde ise; puan ortalamaları
arasındaki farklar Tablo 7‟de de görüldüğü gibi istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmamıĢtır.
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4.9.7. HemĢirelerde EleĢtirel DüĢünme Eğilim Düzeyinin “Kadro
ġekli” DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Tablo 8. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Kadro ġekli” DeğiĢkenine Göre Bağımsız
Örneklem t Testi ve Mann Whitney U Testi ile Ġncelenmesi
ÖLÇEK ve ALT
ÖLÇEKLER

Kadro Sekli

N

Mean

Std.
Deviation

SÖZLEġMELĠ

124

46,7016

6,47193

ANALĠTĠKLĠK ALT KADROLU
ÖLÇEĞĠ

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN
ALT ÖLÇEĞĠ

DOĞRUYU ARAMA
ALT ÖLÇEĞĠ
SĠSTEMATĠKLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

283

47,7456

5,40281

SÖZLEġMELĠ

124

41,1895

6,67105

KADROLU

283

44,0548

5,87684

SÖZLEġMELĠ

124

43,7366

7,52837

KADROLU

283

44,7664

6,02298

SÖZLEġMELĠ

124

39,2512

7,88473

KADROLU

283

39,7627

7,47127

SÖZLEġMELĠ

124

38,4677

7,13977

KADROLU

283

38,4856

6,62673

SÖZLEġMELĠ

124

42,9435

7,81767

KADROLU

283

43,2450

6,78399

SÖZLEġMELĠ

124

252,2901

27,14273

283

258,0601

23,38251

ELEġTĠREL
KADROLU
DÜġÜNME EĞĠLĠM

t/MWU(Z) p

-1,686

,093

,170

,000

-1,015*

,310*

-,625

,532

-,024

,981

-,402*

,688*

-1,879

,060*

*MANN WHITNEY U TESTĠ (Meraklılık Alt Ölçeği,Sistematiklik Alt Ölçeği ve
EleĢtirel DüĢünme Eğilim Ölçeği, “Kadro ġekli” değiĢkenine göre homojen olma
özelliği göstermediğinden bu analiz yöntemi kullanılmıĢtır)
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AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Kadro ġekli” değiĢkenine göre Bağımsız Örneklem t Testi ve Mann
Whitney U Testi ile incelenmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
HemĢirelerde “Kadro ġekli” değiĢkenine göre eleĢtirel düĢünme eğilim puan
ortalamaları incelendiğinde; sözleĢmeli hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim puan
ortalaması 252,29±27,14, kadrolu hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim puan
ortalaması ise 258,06±23,38 olarak bulunmuĢtur, ancak, puan ortalamaları arasındaki
fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,060).
HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları “Kadro
ġekli” değiĢkenine göre incelendiğinde ise;
Kadrolu hemĢirelerin Açık Fikirlilik Alt Ölçek puan ortalamasının ,
sözleĢmeli hemĢirelerin Açık Fikirlilik Alt Ölçek puan ortalamasından yüksek
olduğu Tablo 8‟de görülmektedir ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmuĢtur (p=0,00).
Kadrolu hemĢirelerin Analitiklik, Meraklılık, Kendine Güven, Doğruyu
Arama ve Sistematiklik Alt Ölçek Puan ortalamalarının, sözleĢmeli hemĢirelerin
puan ortalamalarından daha yüksek olduğu Tablo 8‟de görülmektedir. Ancak, puan
ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır.
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4.9.8. HemĢirelerde EleĢtirel DüĢünme Eğilim Düzeyinin “Cerrahi
veya Dahiliye Kliniklerde ÇalıĢma” DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesine Yönelik
Elde Edilen Bulgular
Tablo 9. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Cerrahi ve Dahiliye Kliniklerinde ÇalıĢma”
DeğiĢkenine Göre Bağımsız Örneklem t Testi Ġle Ġncelenmesi
ÖLÇEK ve ALT
ÖLÇEKLER
ANALĠTĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN
ALT ÖLÇEĞĠ

DOĞRUYU ARAMA
ALT ÖLÇEĞĠ

SĠSTEMATĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL
DÜġÜNME EĞĠLĠM

ÇalıĢtığı
Birim
DAHĠLĠYE

N

Mean

236

47,1102

Std.
Deviation
5,90028

CERRAHĠ

171

47,8655

5,55184

DAHĠLĠYE

236

43,1744

6,58784

CERRAHĠ

171

43,1920

5,80176

DAHĠLĠYE

236

44,1902

6,73474

CERRAHĠ

171

44,8148

6,22852

DAHĠLĠYE

236

39,4370

7,76576

CERRAHĠ

171

39,8413

7,36535

DAHĠLĠYE

236

38,6925

6,74085

CERRAHĠ

171

38,1871

6,83858

DAHĠLĠYE

236

42,7613

7,03352

CERRAHĠ

171

43,6940

7,19136

DAHĠLĠYE

236

255,3657

25,07954

171

257,5947

24,17649

CERRAHĠ

t

p

-1,307

,192

-,028

,978

-,953

,341

-,530

,597

,742

,459

-1,308

,192

-,898

,367

AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Cerrahi ve Dahiliye Kliniklerinde ÇalıĢma” değiĢkenine göre Bağımsız
Örneklem t Testi ile incelenmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
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HemĢirelerde , “Cerrahi veya Dahiliye Kliniklerinde ÇalıĢma” değiĢkenine
göre eleĢtirel düĢünme eğilim

puan ortalamaları

incelendiğinde; dahiliye

kliniklerinde çalıĢan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim puan ortalaması
255,36±25,07, cerrahi kiniklerde çalıĢan hemĢirelerin ise 257,59±24,17 olarak
bulunmuĢtur, ancak, puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmamıĢtır (p=0,367).
HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları, “Cerrahi
veya Dahiliye Kliniklerinde ÇalıĢma” değiĢkenine göre incelendiğinde ise; alt ölçek
puan ortalamaları arasındaki farklar Tablo 9‟da görüldüğü gibi istatistiksel açıdan
anlamlı bulunmamıĢtır.
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4.9.9. HemĢirelerde EleĢtirel DüĢünme Eğilim Düzeyinin “Klinik
Sorumlu HemĢiresi veya Servis HemĢiresi Olma” DeğiĢkenine Göre
Ġncelenmesine Yönelik Elde Edilen Bulgular:
Tablo 10. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Klinik Sorumlu HemĢiresi veya Servis HemĢiresi
Olma” DeğiĢkenine Göre Bağımsız Örneklem t Testi ve Mann Whitney U Testi
Ġle Ġncelenmesi
ÖLÇEK ve ALT
ÖLÇEKLER

ANALĠTĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN
ALT ÖLÇEĞĠ

DOĞRUYU ARAMA
ALT ÖLÇEĞĠ

SĠSTEMATĠKLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL
DÜġÜNME EĞĠLĠM

Birimdeki Görevi

N

Mean

Std.
Deviation

KLĠNĠK SORUMLU
HEMġĠRESĠ

41

49,1220

4,94062

SERVĠS HEMġĠRESĠ

244

47,4303

5,82806

KLĠNĠK SORUMLU
HEMġĠRESĠ

41

44,1057

4,20148

SERVĠS HEMġĠRESĠ

244

43,3743

6,46059

KLĠNĠK SORUMLU
HEMġĠRESĠ

41

44,8780

4,53299

SERVĠS HEMġĠRESĠ

244

44,4581

6,90364

KLĠNĠK SORUMLU
HEMġĠRESĠ

41

44,3902

5,99651

SERVĠS HEMġĠRESĠ

244

39,0984

8,05040

KLĠNĠK SORUMLU
HEMġĠRESĠ

41

37,7700

7,59329

SERVĠS HEMġĠRESĠ

244

39,0515

6,59602

KLĠNĠK SORUMLU
HEMġĠRESĠ

41

44,7561

6,66209

SERVĠS HEMġĠRESĠ

244

42,8415

7,12963

KLĠNĠK SORUMLU
HEMġĠRESĠ

41

265,0221

19,66349

SERVĠS HEMġĠRESĠ

244

256,2542

24,87315

t/MWU(Z) P

1,755

,080

,700

,485

-,396*

,692*

-4,170*

,000*

-1,125

,261

1,605

,110

-2,539*

,011*

* MANN WHITNEY U TESTĠ (Meraklılık ve Kendine Güven Alt Ölçekleri ile
EleĢtirel DüĢünme Eğilim Ölçeği, birimdeki göreve göre homojen olma özelliği
göstermediğinden bu analiz yöntemi kullanılmıĢtır)
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AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Klinik Sorumlu HemĢiresi veya Servis HemĢiresi Olma” değiĢkenine
göre bağımsız örneklem t Testi ve Mann Whitney U Testi ile incelenmiĢ ve aĢağıdaki
sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
Klinik sorumlu hemĢireleri ile servis hemĢirelerinin, eleĢtirel düĢünme
eğilim puan ortalamaları incelendiğinde; “Klinik Sorumlu HemĢireleri”nin eleĢtirel
düĢünme eğilim puan ortalaması 265,02±19,66, “Servis HemĢireleri”nin ise
256,25±24,87 olarak bulunmuĢtur ve puan ortalamaları aradaki fark istatistiksel
açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,011).
“Klinik Sorumlu HemĢireleri” ile “Servis HemĢireleri”nin, eleĢtirel
düĢünme

eğilim

alt

ölçek

puan

ortalamaları

incelendiğinde

ise;

“Klinik Sorumlu HemĢireleri”nin Kendine Güven Alt Ölçek Puan ortalamasının
“Servis HemĢireleri”nin puan ortalamasından yüksek olduğu Tablo 10‟da
görülmektedir ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,00).
“Klinik Sorumlu HemĢireleri”nin, Doğruyu Arama Alt Ölçeği dıĢında,
Analitiklik, Açık Fikirlilik, Meraklılık ve Sistematiklik Alt ölçeği puan ortalamaları
“Servis HemĢireleri”ne göre daha yüksek bulunmuĢtur, ancak puan ortalamaları
arasındaki farklar Tablo 10‟da görüldüğü gibi istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmamıĢtır.
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4.9.10.

HemĢirelerde EleĢtirel DüĢünme Eğilim Düzeyinin

“Mesleği Sevme” DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesine Yönelik Elde Edilen
Bulgular
Tablo 11. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Mesleği Sevme” DeğiĢkenine Göre Bağımsız
Örneklem t Testi ve Mann Whitney U Testi Ġle Ġncelenmesi
ÖLÇEK ve ALT
ÖLÇEKLER

ANALĠTĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN
ALT ÖLÇEĞĠ

DOĞRUYU ARAMA
ALT ÖLÇEĞĠ

SĠSTEMATĠKLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL
DÜġÜNME EĞĠLĠM

Mesleği
Sevme
Durumu
EVET

N

Mean

Std.
Deviation

352

47,5256

5,54540

HAYIR

55

46,8000

7,01691

EVET

352

42,9403

6,14593

HAYIR

55

44,7273

6,81934

EVET

352

44,5833

6,42500

HAYIR

55

43,6162

7,14734

EVET

352

40,0244

7,12203

HAYIR

55

36,9351

9,76836

EVET

352

38,5958

6,68143

HAYIR

55

37,7403

7,39088

EVET

352

43,4564

6,96170

HAYIR

55

41,2121

7,76092

EVET

352

257,1258

23,84196

HAYIR

55

251,0309

29,30683

T/MWU(Z)

p

-,606*

,545*

-1,975

,049

1,022

,307

-2,529*

,011*

,870

,385

2,188

,029

1,706

,089

* MANN WHITNEY U TESTĠ ( Analitiklik ve Kendine Güven Alt Ölçekleri
„Mesleği Sevme Durumu‟na göre homojen olma özelliği göstermediğinden bu analiz
yöntemi kullanılmıĢtır)

115

AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Mesleği Sevme” değiĢkenine göre Bağımsız Örneklem t Testi ve Mann
Whitney U Testi ile incelenmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
HemĢirelerde “Mesleği Sevme” değiĢkenine göre eleĢtirel düĢünme eğilim
puan ortalamaları incelendiğinde; mesleğini seven hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme
eğilim puan ortalaması 257,12±23,84, mesleğini sevmeyen hemĢirelerin

puan

ortalaması ise 251,03±29,30 olarak bulunmuĢtur, ancak puan ortalamaları arasındaki
fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,089).
HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları, „Mesleği
Sevme‟ değiĢkenine göre incelendiğinde ise;
Mesleğini seven hemĢirelerin, Sistematiklik ve Kendine Güven Alt Ölçek
puan ortalamalarının, mesleğini sevmeyen hemĢirelere göre yüksek olduğu Tablo
11‟de görülmektedir ve puan ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel açıdan
anlamlı bulunmuĢtur (p=0,029, p=0,011).
Mesleğini sevmeyen hemĢirelerin Açık Fikirlilik Alt Ölçek puan
ortalamasının, mesleğini seven hemĢirelerin puan ortalamasından yüksek olduğu
Tablo 11‟de görülmektedir ve puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan
anlamlı bulunmuĢtur (p=0,049).
Mesleğini seven hemĢirelerin, Analitiklik, Meraklılık ve Doğruyu Arama
Alt Ölçek puan ortalamalarının da mesleğini sevmeyen hemĢirelerden yüksek olduğu
Tablo 11‟de görülmektedir, ancak aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmamıĢtır.
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4.9.11. HemĢirelerde EleĢtirel DüĢünme Eğilim Düzeyinin “Hasta
Sorumluluğu ile Ġlgili DüĢünce” DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesine Yönelik Elde
Edilen Bulgular
Tablo 12. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Hasta Sorumluluğu ile Ġlgili DüĢünce”
DeğiĢkenine Göre Bağımsız Örneklem t Testi ve Mann Whitney U Testi Ġle
Ġncelenmesi
ÖLÇEK ve ALT
ÖLÇEKLER
ANALĠTĠKLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

N
Hasta
Sorumluluğu Ġle
Ġlgili DüĢüncesi
19
EVET

Mean

Std.
Deviation

t/MWU(Z) p

44,4211

6,11297

-2,342

,020

-,577*

,564*

-,845

,398

-,564

,573

-,831

,406

-,934

,351

-2,024*

,043*

HAYIR

388

47,5747

5,71159

EVET

19

41,0526

9,02603

HAYIR

388

43,2861

6,09240

EVET

19

43,2164

4,98137

HAYIR

388

44,5132

6,59172

KENDĠNE GÜVEN
ALT ÖLÇEĞĠ

EVET

19

38,6466

5,84132

HAYIR

388

39,6539

7,67189

DOĞRUYU
ARAMA ALT
ÖLÇEĞĠ

EVET

19

37,2180

7,46076

HAYIR

388

38,5420

6,74758

SĠSTEMATĠKLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

EVET

19

41,6667

5,47159

HAYIR

388

43,2259

7,17455

ELEġTĠREL
DÜġÜNME
EĞĠLĠM

EVET

19

246,2214

16,18123

HAYIR

388

256,7958

24,95116

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ
MERAKLILIK
ALT ÖLÇEĞĠ

*MANN WHITNEY U TESTĠ (EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Açık Fikirlilik Alt
Ölçekleri, Hasta Sorumluluğu ile Ġlgili DüĢünce değiĢkenine göre homojen olma
özelliği göstermediğinden bu analiz yöntemi kullanılmıĢtır.)
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AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Hasta Sorumluluğu ile Ġlgili DüĢünce” değiĢkenine göre Bağımsız
Örneklem t Testi ve Mann Whitney U Testi ile incelenmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlara
ulaĢılmıĢtır.
HemĢirelerde “Hasta Sorumluluğu ile Ġlgili DüĢünce” değiĢkenine göre
eleĢtirel düĢünme eğilim puan ortalamaları incelendiğinde; hasta ile ilgili
sorumluluğun sadece hekime ait olduğunu düĢünen hemĢirelerde eleĢtirel düĢünme
eğilim puan ortalaması 246,22±16,18, hasta ile ilgili sorumluluğun sadece hekime ait
olmadığını düĢünen hemĢirelerde ise puan ortalaması 256,79±24,95 olarak
bulunmuĢtur ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,043).
HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları, “Hasta
Sorumluluğu ile Ġlgili DüĢünce” değiĢkenine göre incelendiğinde ise;
Hasta ile ilgili sorumluluğun sadece hekime ait olmadığını düĢünen
hemĢirelerde Analitiklik Alt Ölçek puan ortalamasının, hasta ile ilgili sorumluluğun
sadece hekime ait olduğunu düĢünen hemĢirelere göre daha yüksek olduğu Tablo
12‟de görülmektedir ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur
(p=0,020).
Hasta ile ilgili sorumluluğun sadece hekime ait olmadığını düĢünen
hemĢirelerde Açık Fikirlilik, Meraklılık, Kendine Güven, Doğruyu Arama ve
Sistematiklik Alt Ölçek puan ortalamalarının, hasta ile ilgili sorumluluğun sadece
hekime ait olduğunu düĢünen hemĢirelere göre daha yüksek olduğu Tablo 12‟de
görülmektedir, ancak aradaki farklar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır.
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4.9.12. HemĢirelerde EleĢtirel DüĢünme Eğilim Düzeyinin “Tepki
Alma” DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesine Yönelik Elde Edilen Bulgular
Tablo 13. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Tepki Alma” DeğiĢkenine Göre Tek Yönlü
Varyans Analizi Ġle Ġncelenmesi
ÖLÇEK ve ALT
ÖLÇEKLER
ANALĠTĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN ALT
ÖLÇEĞĠ

Tepki Alma

N

Mean

HER ZAMAN

28

47,8929

Std.
Deviatio
6,59034
n

BAZEN

280

47,4179

5,58162

HĠÇBĠR
ZAMAN
HER ZAMAN

99

47,3232

6,06568

28

41,5179

6,66687

BAZEN

280

43,1339

6,06183

HĠÇBĠR
ZAMAN

99

43,7879

6,66589

HER ZAMAN

28

43,3333

7,82759

BAZEN

280

44,2500

6,38888

HĠÇBĠR
ZAMAN
HER ZAMAN

99

45,3423

6,48792

28

38,4184

9,37454

BAZEN

280

39,4439

7,51687

HĠÇBĠR
ZAMAN

99

40,4040

7,25865

HER ZAMAN

28

35,9184

7,73439

280

38,3929

6,55861

99

39,4517

6,96785

28

42,8571

7,72278

BAZEN

280

43,0952

6,88580

HĠÇBĠR
ZAMAN
HER ZAMAN

99

43,4007

7,59639

28

249,9379

27,65400

BAZEN

280

255,7338

24,36111

HĠÇBĠR
ZAMAN

99

259,7098

24,55121

DOĞRUYU ARAMA ALT BAZEN
ÖLÇEĞĠ
HĠÇBĠR
ZAMAN
HER ZAMAN
SĠSTEMATĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL DÜġÜNME
EĞĠLĠM

f

,107

p

,898

1,464

,233

1,470

,231

,953

,387

3,071

,047

,093

,911

1,955

,143
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TUKEY Testi de uygulanmıĢ ancak, sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmamıĢtır.
AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Tepki Alma” değiĢkenine göre Tek Yönlü Varyans Analizi ile
incelenmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
Uygulamalarında fark ettiği bir durumu ilettiğinde veya yeni öğrendiği bir
bilgiyi sunduğunda “Hiçbir zaman” tepki almayacağını düĢünen hemĢirelerin,
eleĢtirel düĢünme eğilim puan ortalaması 259,70±24,55, “Bazen” tepki alabileceğini
düĢünen hemĢirelerin

255,73±24,36, “Her zaman” tepki alacağını düĢünen

hemĢirelerin ise eleĢtirel düĢünme eğilim puan ortalaması 249,93±27,65 olarak
bulunmuĢtur, ancak aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır
(p=0,143).
HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları, “Tepki
alma” değiĢkenine göre incelendiğinde ise;
“Her zaman” tepki alacağını düĢünen hemĢirelerin Doğruyu Arama Alt
Ölçek puan ortalaması 35,91±7,73,

“Bazen” tepki alacağını düĢünenlerin

38,39±6,55, “Hiçbir zaman” tepki almayacağını düĢünen hemĢirelerin puan
ortalaması ise 39,45±6,96 olarak bulunmuĢtur ve aradaki fark istatistiksel açıdan
anlamlı bulunmuĢtur (p=0,047).
“Hiçbir zaman” tepki almayacağını düĢünen hemĢirelerin, “Bazen” ve “Her
zaman” tepki alacağını düĢünen hemĢirelere göre Analitiklik, Açık Fikirlilik,
Meraklılık, Kendine Güven ve Sistematiklik Alt Ölçek puan ortalamalarının daha
yüksek olduğu Tablo 13‟de görülmektedir, ancak puan ortalamaları arasındaki
farklar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır.
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4.9.13.

HemĢirelerde EleĢtirel DüĢünme Eğilim Düzeyinin

“Bilimsel Yayın Takip Etme” DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesine Yönelik Elde
Edilen Bulgular
Tablo 14. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Bilimsel Yayın Takip Etme” DeğiĢkenine Göre
Tek Yönlü Varyans Analizi Ġle Ġncelenmesi
ÖLÇEK VE ALT
ÖLÇEKLER

ANALĠTĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN
ALT ÖLÇEĞĠ

DOĞRUYU ARAMA
ALT ÖLÇEĞĠ

SĠSTEMATĠKLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL
DÜġÜNME EĞĠLĠM

Bilimsel
YayınTakip

N

Mean

Std.
Deviation

HER ZAMAN

23

46,8261

7,67909

BAZEN

337

47,5490

5,56975

HĠÇBĠR ZAMAN

47

46,8511

6,12897

HER ZAMAN

23

43,1522

7,69919

BAZEN

337

43,2023

6,04332

HĠÇBĠR ZAMAN

47

43,0496

7,13965

HER ZAMAN

23

46,2802

7,94629

BAZEN

337

44,5928

6,46890

HĠÇBĠR ZAMAN

47

42,5532

5,87906

HER ZAMAN

23

43,7888

6,23606

BAZEN

337

39,6185

7,55606

HĠÇBĠR ZAMAN

47

37,4772

7,74031

HER ZAMAN

23

40,6211

8,17056

BAZEN

337

38,7919

6,54653

HĠÇBĠR ZAMAN

47

35,1976

6,82150

HER ZAMAN

23

44,9275

8,60876

BAZEN

337

43,2839

7,07907

HĠÇBĠR ZAMAN

47

41,3475

6,26159

HER ZAMAN

23

265,5959

32,08543

BAZEN

337

257,0383

23,89248

HĠÇBĠR ZAMAN

47

246,4762

24,00540

f

p

,434

,648

,012

,988

2,999

,051

5,454

,005

7,230

,001

2,306

,101

5,623

,004
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AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Bilimsel Yayın Takip Etme” değiĢkenine göre Tek Yönlü Varyans
Analizi ile incelenmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
HemĢirelerde “Bilimsel Yayın Takip Etme” değiĢkenine göre eleĢtirel
düĢünme eğilim puan ortalamaları incelendiğinde;
“Her zaman” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme
eğilim puan ortalaması 265,59±32,08, “Bazen” bilimsel yayın takip eden
hemĢirelerin puan ortalaması 257,03±23,89, “Hiçbir zaman” bilimsel yayın takip
etmeyen hemĢirelerin ise eleĢtirel düĢünme eğilim puan ortalaması 246,47±24,00
olarak bulunmuĢtur ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur
(p=0,004).
HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları “Bilimsel
Yayın Takip Etme” değiĢkenine göre incelendiğinde ise;
“Her zaman” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin Kendine Güven Alt
Ölçek puan ortalaması 43,78±6,23, “Bazen” bilimsel yayın takip edenlerin puan
ortalaması 39,61±7,55, “Hiçbir zaman” bilimsel yayın takip etmeyen hemĢirelerin ise
puan ortalaması 37,42±7,74 olarak bulunmuĢtur ve aradaki fark istatistiksel açıdan
anlamlı bulunmuĢtur (p=0,005).
“Her zaman” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin Doğruyu Arama Alt
Ölçek puan ortalaması 40,62±8,17, “Bazen” bilimsel yayın takip edenlerin puan
ortalaması 38,79±6,54, “Hiçbir zaman” bilimsel yayın takip etmeyen hemĢirelerin ise
puan ortalaması 35,19±6,82 olarak bulunmuĢtur ve aradaki fark istatistiksel açıdan
anlamlı bulunmuĢtur (p=0,001).
Analitiklik, Açık Fikirlilik, Meraklılık ve Sistematiklik Alt Ölçek puan
ortalamaları arasındaki farklar, Tablo 14‟de görüldüğü gibi istatistiksel açıdan
anlamlı bulunmamıĢtır.
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Tablo 15. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Bilimsel Yayın Takip Etme” DeğiĢkenine Göre
TUKEY Testi Ġle Ġncelenmesi(Sadece istatistiksel açıdan anlamlı bulunan
değerler tabloya dahil edilmiĢtir.)

ALT ÖLÇEKLER

KENDĠNE GÜVEN ALT
ÖLÇEĞĠ

DOĞRUYU ARAMA ALT
ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL DÜġÜNME
EĞĠLĠM

Bilimsel
Yayın Bilimsel
Yayın
p
Takip Durumu
Takip Durumu
HER ZAMAN

BAZEN

,028

HIÇBĠR ZAMAN

HER ZAMAN

,003

HER ZAMAN

,004

HĠÇBĠR ZAMAN

BAZEN

HER ZAMAN

HIÇBĠR ZAMAN

BAZEN

HIÇBĠR ZAMAN

,002
,006

,016

“Her zaman” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin, “Hiçbir zaman”
bilimsel yayın takip etmeyen

hemĢirelere göre eleĢtirel düĢünme eğilim puan

ortalamasının daha yüksek olduğu Tablo 14‟de görülmektedir ve aradaki farkın
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu da Tablo 15‟de görülmektedir (p=0,006)
“Bazen” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin, “Hiçbir zaman” bilimsel
yayın takip etmeyen hemĢirelere göre eleĢtirel düĢünme eğilim puan ortalamasının
daha yüksek olduğu Tablo 14‟de görülmektedir ve aradaki farkın istatistiksel açıdan
anlamlı olduğu da Tablo 15‟de görülmektedir (p=0,016).
“Her zaman” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin, “Bazen” bilimsel yayın
takip eden hemĢireler ve “Hiçbir zaman” bilimsel yayın takip etmeyen hemĢirelere
göre Kendine Güven Alt Ölçek puan ortalamasının daha yüksek olduğu Tablo 14‟de
görülmektedir ve aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu da Tablo 15‟de
görülmektedir (p=0,028, p=0,003). “Hiçbir zaman” bilimsel yayın takip etmeyen
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hemĢirelerin, “Her zaman” ve “Bazen” bilimsel yayın takip eden hemĢirelere göre
Doğruyu Arama Alt Ölçek puan ortalamasının daha düĢük olduğu Tablo 14‟de
görülmektedir ve aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu da Tablo 15‟de
görülmektedir (p=0,04, p=0,02).
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4.9.14.

HemĢirelerde EleĢtirel DüĢünme

Eğilim Düzeyinin

“Bilimsel Etkinliklere Katılma” DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesine Yönelik Elde
Edilen Bulgular
Tablo 16. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Bilimsel Etkinliklere Katılma” DeğiĢkenine Göre
Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal Wallis Testi Ġle Ġncelenmesi
ÖLÇEK VE ALT
ÖLÇEKLER

ANALĠTĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN
ALT ÖLÇEĞĠ

DOĞRUYU ARAMA
ALT ÖLÇEĞĠ

SĠSTEMATĠKLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL
DÜġÜNME EĞĠLĠM

Bilimsel
Etkinliklere
Katılma

N

Mean

Std.
Deviation

HER ZAMAN

43

48,4884

5,86504

BAZEN

317

47,6656

5,41463

HĠÇBĠR ZAMAN

47

44,8511

7,20802

HER ZAMAN

43

43,8178

6,44275

BAZEN

317

42,9995

6,19900

HĠÇBĠR ZAMAN

47

43,8298

6,57238

HER ZAMAN

43

46,4858

6,88757

BAZEN

317

44,4760

6,26446

HĠÇBĠR ZAMAN

47

42,4350

7,41616

HER ZAMAN

43

43,7542

7,14981

BAZEN

317

39,4953

7,19709

HĠÇBĠR ZAMAN

47

36,5653

8,98910

HER ZAMAN

43

39,7674

6,94229

BAZEN

317

38,1974

6,80544

HĠÇBĠR ZAMAN

47

39,2097

6,38049

HER ZAMAN

43

46,7054

8,43186

BAZEN

317

42,8601

6,64451

HĠÇBĠR ZAMAN

47

41,8794

7,96745

HER ZAMAN

43

269,0190

28,92139

BAZEN

317

255,6939

22,80437

HĠÇBĠR ZAMAN

47

248,7703

28,91844

f/KW(X2)

p

10,525*

,005*

,607

,546

4,407

,013

10,706

,000

1,326

,267

12,896*

,002*

14,828*

,001*

*KRUSKAL VALLIS (Analitiklik ve Sistematiklik Alt Ölçekleri ve EleĢtirel
DüĢünme Eğilim Ölçeği, “Bilimsel Etkinliklere Katılma” değiĢkenine göre homojen
olma özelliği göstermediğinden bu analiz yöntemi kullanılmıĢtır)
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AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Bilimsel Etkinliklere Katılma” değiĢkenine göre Tek Yönlü Varyans
Analizi ve Kruskal Wallis Testi ile incelenmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
HemĢirelerde “Bilimsel Etkinliklere Katılma” değiĢkenine göre eleĢtirel
düĢünme eğilim düzeyi incelendiğinde;“Her zaman” bilimsel etkinliklere katılan
hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim puan ortalaması 269,01±28,92, “Bazen”
bilimsel etkinliklere katılan hemĢirelerin puan ortalaması 255,69±22,80, “Hiçbir
zaman” bilimsel etkinliklere katılmayan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim puan
ortalaması ise 248,77±28,91 olarak bulunmuĢtur ve aradaki fark istatistiksel açıdan
anlamlı bulunmuĢtur (p=0,001).
HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları “Bilimsel
Etkinliklere

Katılma”

değiĢkenine

göre

incelendiğinde

ise;

“Her zaman” bilimsel etkinliklere katılan hemĢirelerin Analitiklik Alt Ölçek puan
ortalaması 48,48±5,86, “Bazen” bilimsel etkinliklere katılan hemĢirelerin puan
ortalaması 47,66±5,41, “Hiçbir zaman” bilimsel etkinliklere katılmayan hemĢirelerin
ise puan ortalaması 44,85±7,20 olarak bulunmuĢtur ve aradaki fark istatistiksel
açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,005).
“Her zaman” bilimsel etkinliklere katılan hemĢirelerin Sistematiklik Alt
Ölçek puan ortalaması 46,70±8,43, “Bazen” bilimsel etkinliklere katılan hemĢirelerin
puan ortalaması 42,86±6,64, “Hiçbir zaman” bilimsel etkinliklere katılmayan
hemĢirelerin ise puan ortalaması 41,87±7,96 olarak bulunmuĢtur ve aradaki fark
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,002).
“Her zaman” bilimsel etkinliklere katılan hemĢirelerin Meraklılık Alt Ölçek
puan ortalaması 46,48±6,88, “Bazen” bilimsel etkinliklere katılan hemĢirelerin puan
ortalaması 44,47±6,26, “Hiçbir zaman” bilimsel etkinliklere katılmayan hemĢirelerin
ise puan ortalaması 42,43±7,41 olarak bulunmuĢtur ve aradaki fark istatistiksel
açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,013).
“Her zaman” bilimsel etkinliklere katılan hemĢirelerin Kendine Güven Alt
Ölçek puan ortalaması 43,75±7,14, “Bazen” bilimsel etkinliklere katılan hemĢirelerin
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puan ortalaması 39,49±7,19, “Hiçbir zaman” bilimsel etkinliklere katılmayan
hemĢirelerin ise puan ortalaması 36,56±8,98 olarak bulunmuĢtur ve aradaki fark
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,00).
Açık Fikirlilik ve Doğruyu Arama Alt Ölçek puan ortalamaları arasındaki
farklar ise, Tablo 16‟de görüldüğü gibi istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır.
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Tablo 17. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Bilimsel Etkinliklere Katılma” DeğiĢkenine Göre
TUKEY Testi Ġle Ġncelenmesi (Sadece istatistiksel açıdan anlamlı bulunan
değerler tabloya dahil edilmiĢtir)
ÖLÇEK ve ALT
ÖLÇEKLER

ANALĠTĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ
MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN ALT
ÖLÇEĞĠ

Bilimsel Etkinliklere Bilimsel Etkinliklere
Katılma Durumu
Katılma Durumu
p
HER ZAMAN

HĠÇBĠR ZAMAN

,007

BAZEN

HĠÇBĠR ZAMAN

,005

HER ZAMAN

HĠÇBĠR ZAMAN

HER ZAMAN

BAZEN

SĠSTEMATĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL DÜġÜNME
EĞĠLĠM

HER ZAMAN

HER ZAMAN

,009

BAZEN

,001

HĠÇBĠR ZAMAN

,000

HĠÇBĠR ZAMAN

,032

BAZEN

,002

HĠÇBĠR ZAMAN

,003

BAZEN

,002

HĠÇBĠR ZAMAN

,000

“Her zaman” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin, “Bazen” bilimsel yayın
takip eden hemĢirelere ve “Hiçbir zaman” bilimsel yayın takip etmeyen hemĢirelere
göre eleĢtirel düĢünme eğilim puan ortalamasının daha yüksek olduğu Tablo 16‟da
görülmektedir ve aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu da Tablo 17‟de
görülmektedir (p=0,002, p=0,000).
“Her zaman” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin, “Bazen” bilimsel yayın
takip eden hemĢirelere ve “Hiçbir zaman” bilimsel yayın takip etmeyen hemĢirelere
göre Kendine Güven Alt Ölçek puan ortalamasının daha yüksek olduğu Tablo 16‟da
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görülmektedir ve aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu da Tablo 17‟de
görülmektedir (p=0,001, p=0,000).
“Bazen” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin “Hiçbir zaman” bilimsel
yayın takip etmeyen hemĢirelere göre Kendine Güven Alt Ölçek puan ortalamasının
daha yüksek olduğu Tablo 16‟da görülmektedir ve aradaki farkın istatistiksel açıdan
anlamlı olduğu da Tablo 17‟de görülmektedir (p=0,032).
“Her zaman” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin, “Hiçbir zaman”
bilimsel yayın takip etmeyen

hemĢirelere göre Analitiklik Alt Ölçek puan

ortalamasının daha yüksek olduğu Tablo 16‟da görülmektedir ve aradaki farkın
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu da Tablo 17‟de görülmektedir (p=0,007).
“Bazen” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin, “Hiçbir zaman” bilimsel
yayın takip etmeyen hemĢirelere göre Analitiklik Alt Ölçek puan ortalamasının daha
yüksek olduğu Tablo 16‟da görülmektedir ve aradaki farkın istatistiksel açıdan
anlamlı olduğu da Tablo 17‟de görülmektedir (p=0,005).
“Her zaman” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin, “Hiçbir zaman”
bilimsel yayın takip etmeyen

hemĢirelere göre Meraklılık Alt Ölçek puan

ortalamasının daha yüksek olduğu Tablo 16‟da görülmektedir ve aradaki farkın
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu da Tablo 17‟de görülmektedir (p=0,009).
“Her zaman” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin, “Bazen” bilimsel yayın
takip eden hemĢirelere göre Sistematiklik Alt Ölçek puan ortalamasının daha yüksek
olduğu Tablo 16‟da görülmektedir ve aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı
olduğu da Tablo 17‟de görülmektedir (p=0,002).
“Her zaman” bilimsel yayın takip eden hemĢirelerin, “Hiçbir zaman”
bilimsel yayın takip etmeyen

hemĢirelere göre Sistematiklik Alt Ölçek puan

ortalamasının daha yüksek olduğu Tablo 16‟da görülmektedir ve aradaki farkın
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu da Tablo 17‟de görülmektedir (p=0,000).
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4.9.15.

HemĢirelerde EleĢtirel DüĢünme Eğilim Düzeyinin

“Sosyoekonomik Durum” DeğiĢkenine Göre Ġncelenmesine Yönelik Elde Edilen
Bulgular
Tablo 18. AraĢtırmaya Katılan HemĢirelerin EleĢtirel DüĢünme Eğilim ve Alt
Ölçek Puan Ortalamalarının “Sosyoekonomik Durum” DeğiĢkenine Göre Tek
Yönlü Varyans Analizi Ġle Ġncelenmesi
ÖLÇEK VE ALT
ÖLÇEKLER

ANALĠTĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

AÇIK FĠKĠRLĠLĠK
ALT ÖLÇEĞĠ

MERAKLILIK ALT
ÖLÇEĞĠ

KENDĠNE GÜVEN
ALT ÖLÇEĞĠ

DOĞRUYU ARAMA
ALT ÖLÇEĞĠ

SĠSTEMATĠKLĠK ALT
ÖLÇEĞĠ

ELEġTĠREL
DÜġÜNME EĞĠLĠM

Sosyoekonomik N
Durum

Mean

Std.
Deviation

ĠYĠ

73

47,9315

5,49578

ORTA

292

47,1849

5,90475

KÖTÜ

42

48,2381

5,16465

ĠYĠ

73

42,4543

6,82239

ORTA

292

43,3704

6,22813

KÖTÜ

42

43,1349

5,48405

ĠYĠ

73

45,3425

7,00690

ORTA

292

44,1857

6,34591

KÖTÜ

42

44,7619

6,90751

ĠYĠ

73

41,5264

6,81106

ORTA

292

39,0851

7,66581

KÖTÜ

42

39,8980

7,99074

ĠYĠ

73

37,7299

7,20936

ORTA

292

38,4736

6,67891

KÖTÜ

42

39,8299

6,64991

ĠYĠ

73

43,2648

7,45583

ORTA

292

43,1050

7,15195

KÖTÜ

42

43,2937

6,27388

ĠYĠ

73

258,2495

25,30933

ORTA

292

255,4048

24,82243

KÖTÜ

42

259,1565

f

p

,954

,386

,625

,536

,970

,380

3,084

,047

1,282

,279

,024

,976

,699

,498

22,84306

TUKEY Testi de uygulanmıĢtır(Anlamlı çıkan sonuç açıklanmıĢtır).
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AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim ve alt ölçek puan
ortalamaları “Sosyoekonomik Durum” değiĢkenine göre Tek Yönlü Varyans Analizi
ile incelenmiĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
HemĢirelerde “Sosyoekonomik Durum” değiĢkenine göre eleĢtirel düĢünme
eğilim puan ortalamaları incelendiğinde;
Sosyoekonomik durumu “Ġyi” olan hemĢirelerin eleĢtirel düĢünme eğilim puan
ortalaması 258,24±25,30, sosyoekonomik durumu “Orta” olan hemĢirelerin puan
ortalaması 255,40±24,82, sosyoekonomik durumu “Kötü” olan hemĢirelerin ise puan
ortalaması 259,15±22,84 olarak bulunmuĢtur, ancak puan ortalamaları arasındaki
farklar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (p=0,498).
HemĢirelerde eleĢtirel düĢünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları
“Sosyoekonomik Durum” değiĢkenine göre incelendiğinde ise; sosyoekonomik
durumu “Ġyi” olan hemĢirelerin Kendine Güven Alt Ölçek puan ortalaması
41,52±6,81, sosyoekonomik durumu “Orta” olan hemĢirelerin puan ortalaması
39,08±7,66, sosyoekonomik durumu “Kötü” olan hemĢirelerin ise puan ortalaması
39,89±7,99 olarak bulunmuĢtur ve puan ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel
açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p=0,047).
Analitik, Açık Fikirlilik, Meraklılık, Doğruyu Arama ve Sistematiklik Alt
Ölçek puan ortalamaları arasındaki farklar ise, Tablo 18‟de görüldüğü gibi
istatistiksel açıdan anlamlı değildir.
TUKEY Testi incelendiğinde ise; sosyoekonomik durumu “Ġyi” olan
hemĢirelerle, sosyoekonomik durumu “Orta” olan hemĢirelerin Kendine Güven Alt
Ölçek puan ortalaması arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu
bulunmuĢtur (p=0,037). (TUKEY Testi sonucu istatistiksel açıdan tek anlamlı değer
bulunduğundan TUKEY Tablosu‟nun sadece açıklaması yapılmıĢtır)

5. SONUÇ
5.1. TARTIŞMA
Bu bölüm, elde edilen bulgular doğrultusunda, hemşirelerin eleştirel
düşünme eğilimleri ile hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin hangi
değişkenlerden etkilendiğinin incelenmesi olmak üzere iki bölümde ele alınacaktır.
1- Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi:
Yapılan

araştırmada,

Cebeci

Araştırma

ve

Uygulama

Hastanesi

Hemşireleri’nin eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması 256,302 olarak belirlenmiş
olup, bu ortalama, California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği’ne göre “orta”
eleştirel düşünme düzeyi olarak sınıflandırılmaktadır.
Yurt içinde ve yurt dışında, hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim düzeylerini
incelemek amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde;
Ayten Zaybak ve Leyla Khorshid tarafından 2004 yılında yapılan “Ege
Üniversitesi

Hemşirelik

Yüksek

Okulu

Öğrencilerinin

Eleştirel

Düşünme

Düzeylerinin İncelenmesi” adlı araştırmada; araştırma kapsamına alınan öğrencilerin
eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması 200,92±19 olarak bulunmuştur
(Zaybak,Khorshid,2006:140). Bu ortalama, California Eleştirel Düşünme Eğilim
Ölçeği’ne göre “düşük” eleştirel düşünme düzeyi olarak sınıflandırılmaktadır.
Nezaket Öztürk ve Hatice Ulusoy tarafından 2005 yılında yapılan “Lisans
ve Yüksek Lisans Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyi ve Eleştirel
Düşünmeyi Etkileyen Faktörler” adlı araştırmada; Lisans mezunu hemşirelerin
eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması 229,05, Yüksek Lisans mezunu
hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması ise 248,86 olarak bulunmuştur
(Öztürk,Ulusoy,2008:15). Bulunan değerler, California Eleştirel Düşünme Eğilim
Ölçeği’ne göre, lisans mezunu hemşireler için “düşük”, yüksek lisans mezunu
hemşireler için “orta” eleştirel düşünme düzeyi olarak sınıflandırılmaktadır.
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Öznur Sarıoğlu tarafından 2009 yılında yapılan “Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Çalışan Yoğun Bakım ve Servis
Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Karşılaştırılması” adlı araştırmada;
araştırmaya katılan hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması 258,62
olarak bulunmuştur (Sarıoğlu,2009:95). Bulunan değer, California Eleştirel Düşünme
Eğilim Ölçeği’ne göre, “orta” eleştirel düşünme düzeyi olarak sınıflandırılmaktadır.
Gülşah Gürol Arslan, Yurdanur Demir, Leyla Khorshid ve İsmet Eşer
tarafından 2007 yılında yapılan “Hemşirelerde Eleştirel Düşünme Eğilimini
Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi” adlı araştırmada; araştırmaya katılan hemşirelerin
eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması 200,08 olarak bulunmuştur (Arslan,Demir
ve ark.,2007:74). Bulunan değer, California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği’ne
göre, “düşük” eleştirel düşünme düzeyi olarak sınıflandırılmaktadır.
Elif Dirimeşe tarafından 2006 yılında yapılan “Hemşirelerin ve Öğrenci
Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi” adlı araştırmada;
araştırmaya katılan hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması 261,10
olarak bulunmuştur (Dirimeşe,2006:62). Bulunan değer, California Eleştirel
Düşünme Eğilim Ölçeği’ne göre, “orta” eleştirel düşünme düzeyi olarak
sınıflandırılmaktadır.
Nora L’Eplatteiner tarafından yapılan ve örneklem grubunu 83 hemşirelik
bölümü öğrencisinin oluşturduğu çalışmada; öğrenciler, programa yeni başlayanlar,
orta kıdemliler, kıdemliler ve programı yeni bitirmiş olanlar olmak üzere farklı
gruplara ayrılmış ve bu gruplara farklı zamanlarda tekrarlayan ölçümler yapılmış,
ancak, kişilerin eleştirel düşünme puanlarının gelişim göstermediği, sürekli
aşağılarda seyrettiği görülmüştür.
Bilim, teknoloji ve tıp alanında hızlı gelişmelerin yaşandığı bir çağda
özellikle de hemşirelik mesleği gibi hızlı ve doğru kararların alınmasını gerektiren
meslek alanlarında akılcı kararların alınması bir zorunluluktur. Akılcı kararların
alınması mesleki gelişimin devam ettirilmesi ve alternatif yaklaşımların belirlenmesi,
eleştirel düşünmeyle gerçekleştirilir. Toplumda özellikle de sağlık alanında oluşan
dinamik değişiklikler, 21. yüzyılın profesyonel hemşirelerine yeni mücadele
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ortamları yaratır. Değişik alanlarda sunulan hizmetlerin kompleksliği, kanıta dayalı
uygulamaların artması, teknolojik bilgi ve uygulamayı da içeren çok boyutlu bakım,
hemşireleri esnek olma ve eleştirel düşünmeye zorlamaktadır. Bu nedenle çoğu
zaman birden çok seçeneği birlikte düşünmek ve hızlı kararlar vermek zorunda olan
hemşireler için eleştirel düşünme çok büyük önem taşımaktadır (Öztürk,2006:28).
Ancak, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmalara bakıldığında,
hemşirelerde eleştirel düşünme eğilim düzeyinin istenilen düzeyde olmadığı
görülmektedir. Bunun nedeni, hemşirelikte eğitim sistemine ait farklılıklar,
hemşirelerden sadece bağımlı hemşirelik fonksiyonlarını yerine getirmelerinin
beklenmesi, eleştirel düşünmeyi destekleyen yönetimsel yaklaşımların azlığı ve
hemşirelere sunulan kariyer geliştirme imkanlarının yetersizliği sayılabilir.
2- Hemşirelerde Bağımsız Değişkenlere Göre Eleştirel Düşünme Eğilim
Düzeyinin İncelenmesi
Hemşirelerde “Yaş” değişkenine göre eleştirel düşünme eğilim puan
ortalamaları incelendiğinde, “20-30 yaş”, “31-41 yaş” ve “41 yaş üzeri” grubundaki
hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel
açıdan anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p=0,925). Eleştirel düşünme eğilim alt ölçek
puan ortalamaları da , “Yaş” değişkenine göre incelendiğinde ise ,Tablo 1’ de
görüldüğü gibi alt ölçek puan ortalamaları arasındaki farkların da istatistiksel açıdan
anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Zaybak ve Khorshid tarafından 2004 yılında
yapılan araştırmada, öğrencilerin yaşı ile eleştirel düşünme eğilim puan ortalamaları
arasında

istatistiksel

açıdan

anlamlı

bir

ilişki

bulunmamıştır

(Zaybak,Khorshid,2006:143). Gülveren tarafından 2007 yılında yapılan araştırmada,
öğrencilerin yaşı ile eleştirel düşünme eğilim puan ortalamaları arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Gülveren,2007:183). Eşer, Khorshid ve
Demir tarafından 2006 yılında yapılan araştırmada, hemşirelerin yaş ortalamasının
eleştirel düşünme eğilimini etkilemediği belirtilmiştir (Eşer, Khorshid ve
ark,2007:21). Dirimeşe tarafından 2006 yılında yapılan araştırmada, hemşirelerin
yaşları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
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belirlenmiştir (Dirimeşe,2006:72). Bu sonuçlar çalışma sonuçlarımızla paralellik
göstermektedir.
Diğer çalışma sonuçlarını inceleyecek olursak; Kürüm tarafından 2002
yılında yapılan araştırmada, genel olarak yaş düzeyi küçük olan öğretmen adaylarının
eleştirel düşünme gücü ile düşünme becerileri düzeylerinin, daha büyük yaş
grubunda yer alan öğretmen adaylarının eleştirel düşünme gücü ile düşünme
becerileri düzeylerinden istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde yüksek olduğu
bulunmuştur (Kürüm,2002: 76). Öztürk ve Ulusoy tarafından 2005 yılında yapılan
araştırmada, hemşirelik bölümü öğrencilerinin, yaşları ile eleştirel düşünme gücü
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır, yaş arttıkça
eleştirel

düşünme

düzeyi

(Öztürk,Ulusoy,2008:22).

ortalamalarının

artış

gösterdiği

belirlenmiştir

Sarıoğlu tarafından 2009 yılında yapılan araştırmada,

yoğun bakım ve servis hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin yaşla birlikte
anlamlı olarak arttığı görülmektedir (Sarıoğlu,2009:88).
Mevcut

çalışmalar

incelendiğinde,

farklı

sonuçlar

elde

edildiği

görülmektedir. Eleştirel düşünme becerisi, zeka, yaşam deneyimleri, bireyin
sorunlara bakış açısı, yaşadığı çevre, eğitim ve eğitim hayatı boyunca karşılaştığı
öğretim yöntemleri gibi daha pek çok faktörden etkilendiğinden, “yaş” değişkeninin
tek başına eleştirel düşünme eğilim düzeyini etkilememesi beklendiktir.
Hemşirelerde “Cinsiyet” değişkenine göre eleştirel düşünme eğilim puan
ortalamaları incelendiğinde, kadın hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan
ortalamasının erkek hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalamasından
yüksek olduğu, ancak aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı
belirlenmiştir(p=0,056). Eleştirel düşünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları da ,
“Cinsiyet” değişkenine göre incelendiğinde ise ,Tablo 2’ de görüldüğü gibi; kadın
hemşirelerin Açık Fikirlilik Alt Ölçek puan ortalamasının, erkek hemşirelerin puan
ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir ve puan ortalamaları arasındaki fark
istatistiksel açıdan anlamlıdır (p=0,015). Analitiklik, Meraklılık, Kendine Güven,
Doğruyu Arama ve Sistematiklik Alt Ölçek puan ortalamaları arasındaki farklar ise,
Tablo 2’de görüldüğü gibi istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Kürüm
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tarafından 2002 yılında yapılan araştırmada, cinsiyetin öğretmen adaylarının eleştirel
düşünme

gücü

üzerinde

(Kürüm,2002:126).

belirleyici

bir

etkisinin

Özdemir tarafından 2002

olmadığı

yılında

belirtilmiştir

yapılan araştırmada,

öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinde cinsiyet faktörünün anlamlı bir fark
yaratmadığı belirtilmiştir (Özdemir,2005:311). Gülveren tarafından 2007 yılında
yapılan araştırmada ise, bayan eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme
puanları,

erkek

öğrencilerin

puanlarından

anlamlı

düzeyde

yüksek

bulunmuştur(Gülveren,2007:122).
Örneklem grubunu hemşirelerin oluşturduğu çalışmalar incelendiğinde;
araştırmaya katılan hemşirelerin tamamına yakınını kadın hemşirelerin oluşturduğu,
hatta bazı araştırmalarda tamamını kadın hemşirelerin oluştuğu görülmektedir. Bu
nedenle, hemşirelerde “Cinsiyet” değişkeninin eleştirel düşünme eğilim düzeyine
etkisinin araştırılmasında anlamlı sonuçlara ulaşılamaması doğaldır. Ancak,
günümüzde hemşirelik mesleğini icra eden erkek sayısının artış göstermesi, bundan
sonra

yapılacak

araştırmalarda

daha

anlamlı

sonuçlara

ulaşılabilmesini

sağlayabilecektir.
Hemşirelerde “Medeni Durum” değişkenine göre eleştirel düşünme eğilim
puan ortalamaları incelendiğinde, “Diğer” grubundaki hemşirelerin eleştirel düşünme
eğilim puan ortalamaları, “Evli” ve “Bekar” hemşirelerin puan ortalamasından
yüksek olmakla birlikte, aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı
belirlenmiştir(p=0,243). Eleştirel düşünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları da ,
“Medeni durum” değişkenine göre incelendiğinde ise ,Tablo 4’ de görüldüğü gibi alt
ölçek puan ortalamaları arasındaki farkların da istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı
belirlenmiştir. Eşer, Khorshid ve Demir tarafından 2006 yılında yapılan
araştırmada,

hemşirelerin

medeni

durumunun

eleştirel

düşünme

eğilimini

etkilemediği belirtilmiştir (Eşer, Khorshid ve ark,2007:21). Bu çalışmanın sonucu,
çalışmamızın sonucuyla paralellik göstermektedir. Sarıoğlu tarafından 2009 yılında
yapılan araştırmada ise, bekar hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puanlarının evli
hemşirelere

göre

(Sarıoğlu,2009:88).

anlamlı

derecede

yüksek

olduğu

belirtilmektedir
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İncelenen araştırmaların sonuçlarından, “evlilik beraberinde sorumluluk
almayı gerektirdiğinden, rutini yerine getirme alışkanlıklarında artışa sebep
olabilmekte ve rutine yönelmenin eleştirel düşünmeyi olumsuz etkilediği görüşü”
çıkarılabilmektedir.
Hemşirelerde “Eğitim” değişkenine göre eleştirel düşünme eğilim puan
ortalamaları incelendiğinde, “Sağlık Meslek Lisesi”, “Ön Lisans”, “Lisans” ve
“Yüksek Lisans” grubundaki hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalamaları
arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir(p=0,000 ). Eğitim
düzeyi arttıkça eleştirel düşünme eğilim puanı da artış göstermektedir. Eleştirel
düşünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları da , “Eğitim” değişkenine göre
incelendiğinde ise ,Tablo 5’ de görüldüğü gibi Açık Fikirlilik ve Meraklılık alt ölçek
puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu bulunmuştur
(p=0,000, p=0,004). Analitiklik, Kendine Güven, Doğruyu Arama ve Sistematiklik
Alt ölçek puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı
Tablo 5’de görülmektedir. Öztürk ve Ulusoy tarafından 2005 yılında yapılan
araştırmada,

yüksek

lisans

öğrencilerinin

eleştirel

düşünme

eğilim

puan

ortalamasının, lisans öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilim puan ortalamasından
anlamlı şekilde yüksek olduğu belirtilmektedir (Öztürk,Ulusoy,2008:22). Eşer,
Khorshid ve Demir tarafından 2006 yılında yapılan araştırmada, örneklem grubunu
oluşturan hemşirelerin % 91,2’sini lisans mezunu, % 8,8’ini sağlık meslek lisesi
mezunu hemşirelerin oluşturmasına rağmen, hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim
puan ortalamasının düşük düzeyde olduğu belirtilmektedir.(Eşer, Khorshid ve
ark,2007:13). Sarıoğlu tarafından 2009 yılında yapılan araştırmada, servis
hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilim puan ortalamasının “eğitim” değişkeninden
etkilenmediği, ancak, yoğun bakım hemşirelerinde eğitim düzeyi arttıkça eleştirel
düşünme

eğilim

düzeyinin

anlamlı

şekilde

yükseldiği

belirtilmektedir

(Sarıoğlu,2009:69). Akbıyık ve Seferoğlu tarafından 2002 yılında yapılan
araştırmada, yüksek eleştirel düşünme becerisine sahip öğrencilerin, düşük eleştirel
düşünme eğilimine sahip öğrencilere göre akademik anlamda daha başarılı olduğu
belirtilmektedir (Akbıyık,Seferoğlu,2002:94)
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Eğitim, bireyin yaşamını dengeli ve verimli bir şekilde sürdürebilmesini,
içinde yaşadığı topluma yapıcı ve yaratıcı bir üye olarak katkıda bulunabilmesini
sağlayan önemli bir araçtır. Bu koşulları sağlayan nitelikli bir eğitim sisteminin
bireye kazandırdığı en önemli becerinin eleştirel düşünme becerisi olduğu önemli bir
gerçektir. Bu nedenle eğitimli insandan beklenen en önemli niteliklerden biri eleştirel
düşünme becerisidir. Eğitim düzeyi ile eleştirel düşünme becerisi arasındaki ilişkinin
incelendiği araştırmalara bakıldığında, farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.
Aslında, beklendik olan bireylerin eğitim düzeyleri arttıkça eleştirel düşünme eğilim
düzeylerinin de artmasıdır. Ancak, eğitim sisteminde yaşanan mevcut sıkıntılar,
bireylerin nitelikli eğitim almasını engellemektedir. Bundan sonra yapılacak
araştırmalarda, bireylerin eğitim düzeyinin sorgulanmasının yanında, eğitim
niteliğinin de sorgulanabileceği parametrelerin kullanılması, eğitimle

eleştirel

düşünme eğilim düzeyi arasındaki ilişkinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi
açısından son derece önemlidir.
Hemşirelerde “Meslekte Hizmet Yılı” değişkenine göre eleştirel düşünme
eğilim puan ortalamaları incelendiğinde, “1-5 yıl”, “6-10 yıl” ve “11-15 yıl”
grubundaki hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalamaları arasındaki farkın
istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belirlenmiştir(p=0,869). Hemşirelerde eleştirel
düşünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları, “Meslekte Hizmet Yılı” değişkenine
göre incelendiğinde ise; puan ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel açıdan
anlamlı olmadığı Tablo 7’de görülmektedir. Karadeniz tarafından 2006 yılında
yapılan araştırmada, öğretmenlerin meslekte hizmet yılı ile eleştirel düşünme eğilim
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirtilmektedir (Karadeniz,2006:145)
Eşer, Khorshid ve Demir tarafından 2006 yılında yapılan araştırmada, hemşirelerin
meslekte hizmet yılı ile eleştirel düşünme eğilim puan ortalamaları arasında anlamlı
bir fark olmadığı belirtilmiştir (Eşer, Khorshid ve ark,2007:21). Sarıoğlu tarafından
2009 yılında yapılan araştırmada, yoğun bakım ve servis hemşirelerinin çalışma
süreleri ile eleştirel düşünme eğilim puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
olmadığı belirtilmiştir. (Sarıoğlu,2009:89). Dirimeşe tarafından 2006 yılında yapılan
araştırmada, hemşirelerde deneyim süresi ile eleştirel düşünme eğilim puan
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ortalaması arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirtilmiştir (Dirimeşe,2006:66). Bu
sonuçlar çalışma sonuçlarımızla paralellik göstermektedir.
Hemşirelerde “Kadro Şekli” değişkenine göre eleştirel düşünme eğilim
puan ortalamaları incelendiğinde, “Kadrolu” hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim
puan ortalamasının, “Sözleşmeli” hemşirelerin puan ortalamasından yüksek olduğu,
ancak puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı
belirlenmiştir (p=0,060). Kadrolu hemşirelerin Açık Fikirlilik Alt Ölçek puan
ortalamasının, sözleşmeli hemşirelerin Açık Fikirlilik Alt Ölçek puan ortalamasından
yüksek olduğu Tablo 8’de görülmektedir ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmuştur (p=0,00).
Kadrolu hemşirelerin Analitiklik, Meraklılık, Kendine Güven, Doğruyu
Arama ve Sistematiklik Alt ölçek Puan ortalamalarının, sözleşmeli hemşirelerin puan
ortalamalarından daha yüksek olduğu Tablo 8’de görülmektedir. Ancak, puan
ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Sarıoğlu
tarafından 2009 yılında yapılan araştırmada, sözleşmeli hemşirelerin meraklılık alt
ölçek puan ortalamasının, kadrolu hemşirelerden anlamlı şekilde yüksek olduğu ,
kadrolu yoğun bakım hemşirelerinin ise kendine güven alt ölçek puan ortalamasının
sözleşmeli hemşirelerin puan ortalamasından anlamlı derecede yüksek olduğu
belirtilmektedir (Sarıoğlu,2009:91).Yapılan çalışmanın sonucu, meraklılık alt
ölçeğine ait sonuç dışında, çalışmamızla paralellik göstermektedir.
Kadrolu hemşirelerin Açık Fikirlilik, Meraklılık, Kendine Güven, Doğruyu
Arama ve Sistematiklik alt ölçek puan ortalamalarının sözleşmeli hemşirelere göre
yüksek olmasının sebebi; sözleşmeli hemşirelerin, kadrolu hemşirelerle iş yükü
bakımından eşit koşullarında çalışmalarına rağmen, kariyer imkanları ve ekonomik
gelir gibi konularda beklentilerinin karşılanmaması ve işten atılma kaygısı
yaşamaları, mevcut durumu sorgulamak, gelişmeleri takip etmek ve sorumluluk
almak yerine, hizmet sunumunu rutin şekilde yapmayı tercih etme isteğinden
kaynaklanıyor olabilir.
Hemşirelerde “Cerrahi ve Dahiliye Kliniklerinde Çalışma” değişkenine
göre eleştirel düşünme eğilim puan ortalamaları incelendiğinde, cerrahi kliniğinde
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çalışan hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalamasının, dahiliye kliniğinde
çalışan hemşirelerin puan ortalamasından yüksek olduğu, ancak, aradaki farkın
istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p= 0,367). Hemşirelerde eleştirel
düşünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları, “Cerrahi veya Dahiliye Kliniklerinde
Çalışma” değişkenine göre incelendiğinde ise; alt ölçek puan ortalamaları arasındaki
farkların da istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı Tablo 9’da görülmektedir. Dirimeşe
tarafından 2006 yılında yapılan araştırmada, cerrahi kliniğinde çalışan hemşirelerin
eleştirel düşünme eğilim puan ortalamaları ile dahiliye kliniğinde çalışan
hemşirelerin puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirtilmektedir.
(Dirimeşe,2006:73) Bu sonuç çalışma sonuçlarımızla paralellik göstermektedir.
Cerrahi

birimlerde

hasta

sirkülasyonunun

hızlı

olması

nedeniyle,

çalışanlarda etkili ve hızlı koordinasyon becerisinin, problem çözme becerisinin,
eleştirel ve sistematik düşünme becerisinin gelişmiş olması beklendiktir, ancak,
araştırma sonuçlarında, cerrahi kliniğinde çalışan hemşirelerle, dahiliye kliniğinde
çalışan hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puanları arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir fark olmayışı düşündürücüdür.
Hemşirelerde “Klinik Sorumlu Hemşiresi veya Servis Hemşiresi Olma”
değişkenine göre eleştirel düşünme eğilim puan ortalamaları incelendiğinde, klinik
sorumlu hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilim puan ortalamalarının, servis
hemşirelerinin puan ortalamalarından yüksek olduğu ve aradaki istatistiksel açıdan
anlamlı olduğu belirlenmiştir (p=0,011). “Klinik Sorumlu Hemşireleri” ile “Servis
Hemşireleri”nin, eleştirel düşünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde
ise; “Klinik Sorumlu Hemşireleri”nin Kendine Güven Alt Ölçek Puan ortalamasının
“Servis Hemşireleri”nin puan ortalamasından yüksek olduğu Tablo 10’da
görülmektedir ve aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p=0,00).
“Klinik Sorumlu Hemşireleri”nin, Doğruyu Arama Alt Ölçeği dışında, Analitiklik,
Açık Fikirlilik, Meraklılık ve Sistematiklik Alt ölçeği puan ortalamaları “Servis
Hemşireleri”ne göre daha yüksek bulunmuştur, ancak puan ortalamaları arasındaki
farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı Tablo 10’da görülmektedir.
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Yönetim, bir örgütün sorunlarını çözmek için var olmaktır. Yönetim
sorunlarını algılamak yönetimde yeterli olmayı, çözmek ise girişimci ve deneyimli
olmayı gerektirir. Profesyonel yöneticiler, kendileri veya örgüt ile ilgili kararlar
verirken, öncelikle sorunun ne olduğunu tam olarak anlamaya çalışmakta, yaratıcı
ve etkili çözümler üretebilmekte, bir sorunu çözmek üzere plan yaparken, o planı
yürütebileceğine güvenmektedir. İşletme yönetimi, belli bir ölçüde uzmanlık
gerektirdiğinden, tepe yöneticilerin, eğitim, tecrübe vb. özelliklere sahip olması,
problem

çözümünde

anahtar

role

sahiptir

(Mortaş,Safran,2004:134-135).

Çalışmamızın sonuçları da literatür bilgileri ile paralellik oluşturmaktadır ve
beklendiktir.
Hemşirelerde “Mesleği Sevme” değişkenine göre eleştirel düşünme eğilim
puan ortalamaları incelendiğinde, mesleğini seven hemşirelerin eleştirel düşünme
eğilim puan ortalaması, mesleğini sevmeyen hemşirelerin puan ortalamalarına göre
yüksek bulunmuştur, ancak, puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan
anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p=0,089). Hemşirelerde eleştirel düşünme eğilim alt
ölçek puan ortalamaları, “Mesleği Sevme” değişkenine göre incelendiğinde ise;
mesleğini seven hemşirelerin, Sistematiklik ve Kendine Güven Alt Ölçek puan
ortalamalarının, mesleğini sevmeyen hemşirelere göre yüksek olduğu Tablo 11’de
görülmektedir ve puan ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmuştur (p=0,029, p=0,011). Mesleğini sevmeyen hemşirelerin Açık Fikirlilik
Alt Ölçek puan ortalaması,

mesleğini seven hemşirelerin puan ortalamasından

yüksek olduğu Tablo 11’de görülmektedir ve puan ortalamaları arasındaki fark
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p=0,049). Mesleğini seven hemşirelerin,
Analitiklik, Meraklılık ve Doğruyu Arama Alt Ölçek puan ortalamalarının da
Mesleğini sevmeyen hemşirelerden yüksek olduğu Tablo 11’de görülmektedir, ancak
aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır.
Öztürk tarafından2006 yılında yapılan araştırmada, mesleği isteyerek seçen
öğrenci hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalamasının, mesleği
istemeyerek seçen öğrenci hemşirelerin puan ortalamasından yüksek olduğu, ancak
puan

ortalamaları

(Öztürk,2006:60).

arasındaki

farkın

anlamlı

olmadığı

belirtilmektedir
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Mesleği sevme, bireyin mesleki gelişime açık olma ve araştırma yapmaya
istekli olma gibi pozitif tutumlar sergilemesine sebep olacağından, mesleğini
isteyerek seçen ve severek yapan bireylerde, eleştirel düşünme becerisi gibi kişisel
gelişimi destekleyen becerilerin var olması beklenilen bir özelliktir.
Hemşirelerde “Hasta Sorumluluğu ile İlgili Düşünce” değişkenine göre
eleştirel düşünme eğilim puan ortalamaları incelendiğinde; hasta ile ilgili
sorumluluğun sadece hekime ait olmadığını düşünen hemşirelerde eleştirel düşünme
eğilim puan ortalaması, hasta ile ilgili sorumluluğun sadece hekime ait olduğunu
düşünen hemşirelerin puan ortalamasına göre yüksek bulunmuş ve puan
ortalamalarına ait farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir (p=0,043).
Hemşirelerde eleştirel düşünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları, “Hasta
Sorumluluğu ile İlgili Düşünce” değişkenine göre incelendiğinde ise; hasta ile ilgili
sorumluluğun sadece hekime ait olmadığını düşünen hemşirelerde Analitiklik Alt
Ölçek puan ortalamasının, hasta ile ilgili sorumluluğun sadece hekime ait olduğunu
düşünen hemşirelere göre daha yüksek olduğu Tablo 12’de görülmektedir ve aradaki
fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p=0,020). Hasta ile ilgili sorumluluğun
sadece hekime ait olmadığını düşünen hemşirelerde Açık Fikirlilik, Meraklılık,
Kendine Güven, Doğruyu Arama ve Sistematiklik Alt Ölçek puan ortalamalarının,
hasta ile ilgili sorumluluğun sadece hekime ait olduğunu düşünen hemşirelere göre
daha yüksek olduğu Tablo 12’de görülmektedir, ancak aradaki farklar istatistiksel
açıdan anlamlı bulunmamıştır.
Sosyolog Abraham Flexner’e göre meslek olma kriterleri; üst düzeyde
bireysel sorumluluk, teorik olmanın yanında pratiklik, ileri düzeyde özelleşmiş
mesleki eğitim, üyeler arasında güçlü bir örgütlenme, iyi gelişmiş grup bilinci ve
toplum yararına çalışmadır (Karadağ,2002:1-8). Hemşirelik mesleğinin, profesyonel
bir sağlık disiplini olduğu günümüzde , meslek olmanın olmazsa olmaz kriterlerinden
olan bireysel sorumluluk alma bilincinin, mesleği icra edenlerde var olması ve bu
bireylerde eleştirel düşünme eğilim düzeyinin anlamlı derecede yüksek olması
beklenilen bir özelliktir ve araştırma sonucumuzla paralellik oluşturmaktadır.
Ayrıca, günümüzde hala, meslek üyeleri arasında kendini hasta ile ilgili
sorumluluğun dışında tutma eğilimi düşündürücüdür, çünkü nitelikli sağlık hizmeti
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sunumu eşit şekilde sorumluluk almaya istekli bireylerin oluşturduğu ekiplerle
sağlanabilir.
Hemşirelerde “Tepki Alma” değişkenine göre eleştirel düşünme eğilim
puan ortalamaları incelendiğinde; uygulamalarında fark ettiği bir durumu ilettiğinde
veya yeni öğrendiği bir bilgiyi sunduğunda “Hiçbir zaman” tepki almayacağını,
“Bazen” ve “Her zaman” tepki alacağını düşünen hemşirelerin, eleştirel düşünme
eğilim puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı
belirlenmiştir (p=0,143). Hemşirelerde eleştirel düşünme eğilim alt ölçek puan
ortalamaları, “Tepki alma” değişkenine göre incelendiğinde ise; “Her zaman” tepki
alacağını düşünen hemşirelerin Doğruyu Arama Alt Ölçek puan ortalaması, “Bazen”
tepki alacağını ve “Hiçbir zaman” tepki almayacağını düşünen hemşirelerin puan
ortalamalarına göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,047). “Hiçbir
zaman” tepki almayacağını düşünen hemşirelerin, “Bazen” ve “Her zaman” tepki
alacağını düşünen hemşirelere göre Analitiklik, Açık Fikirlilik, Meraklılık, Kendine
Güven ve Sistematiklik Alt Ölçek puan ortalamalarının daha yüksek olduğu Tablo
13’de görülmektedir, ancak puan ortalamaları arasındaki farklar istatistiksel açıdan
anlamlı bulunmamıştır.
Hemşirelik

bakımının

güçlenebilmesi

için

hemşirelerin

bağımsız

fonksiyonlarını ön plana çıkarmaları gerekmektedir. Bağımsız fonksiyonların yerine
getirilmesinde, hemşireler, eleştirel düşünme, problem çözme, etkili karar verme gibi
bireysel becerilerini daha çok kullanmakta ve bu becerilerin varlığı kişiye, mevcut
durum karşısında, olayları sorgulama, kavrama, duruma yönelik fikirleri etkili ifade
etme gücü vermektedir. Böylece, düşüncelerin ifade edilmesi sonucu tepki
almayacağını düşünen hemşirelerde, Analitiklik, Açık Fikirlilik, Meraklılık, Kendine
Güven ve Sistematiklik alt ölçek puan ortalamalarının yüksek olması beklendiktir ve
araştırma sonucumuzla paralellik oluşturmaktadır.
Hemşirelerde “Bilimsel Etkinliklere Katılma” değişkenine göre eleştirel
düşünme eğilim düzeyi incelendiğinde; bilimsel etkinliklere katılma durumunun
eleştirel düşünme eğilim düzeyini arttırdığı ve puan ortalamaları arasındaki farkların
istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir (p=0,001).
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Hemşirelerde eleştirel düşünme eğilim alt ölçek puan ortalamaları “Bilimsel
Etkinliklere Katılma” değişkenine göre incelendiğinde ise; “Her zaman” bilimsel
etkinliklere katılan hemşirelerin, Analitiklik, Sistematiklik, Meraklılık ve Kendine
Güven Alt Ölçek puan ortalamasının yüksek olduğu ve diğer gruplarla puan
ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir
(p=0,00).
Öztürk tarafından 2006 yılında yapılan araştırmada, bilimsel etkinliklere
katılma durumu ile eleştirel düşünme eğilim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı belirtilmektedir (Öztürk,2006:62). Sarıoğlu tarafından 2009 yılında yapılan
araştırmada ise, kurum dışı bilimsel etkinliklere katılma durumunun eleştirel
düşünme eğilim düzeyini etkilemediği, kurum içi etkinliklere katılmanın ise,
hemşirelerde eleştirel düşünme eğilim düzeyini yükselttiği

belirtilmektedir.

(Sarıoğlu,2009:95)
Bundan sonra yapılacak araştırmalarda, bilimsel etkinliklere katılma
durumunun eleştirel düşünme eğilim düzeyini nasıl etkilediğine dair daha anlamlı
sonuçlara ulaşabilmek için, bilimsel etkinlik içeriğinin ve uygulamaya dönük mesleki
faydalarının ayrıntılı sorgulanması faydalı olabilir.
Hemşirelerde “Bilimsel Yayın Takip” değişkenine göre eleştirel düşünme
eğilim düzeyi incelendiğinde; bilimsel yayın takip etmenin eleştirel düşünme eğilim
düzeyini arttırdığı ve puan ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel açıdan
anlamlı olduğu belirlenmiştir (p=0,002). Bilimsel yayın takip etmenin Kendine
Güven Alt Ölçek puan ortalamasını da anlamlı derecede yükselttiği belirlenmiştir
(p=0,005). Öztürk ve Ulusoy tarafından 2005 yılında yapılan araştırmada,
hemşirelik bölümü öğrencilerinde, bilimsel yayın takibi ile eleştirel düşünme gücü
arasında

istatistiksel

açıdan

anlamlı

bir

ilişkisi

olmadığı

saptanmıştır

(Öztürk,Ulusoy,2008:22). Sarıoğlu tarafından 2009 yılında yapılan araştırmada ,
bilimsel etkinliklere katılma durumunun eleştirel düşünme eğilim düzeyini arttırdığı
belirtilmektedir (Sarıoğlu,2009:95).
Bundan sonra yapılacak araştırmalarda, bilimsel yayın takip durumunun
eleştirel düşünme eğilim düzeyini nasıl etkilediğine dair daha anlamlı sonuçlara
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ulaşabilmek için, bilimsel yayın takibinin sadece dergi üyeliği mi, yoksa yayınların
düzenli olarak okunup yorumlanması olarak mı değerlendirildiğinin ayrıntılı
sorgulanması faydalı olabilir, çünkü herhangi bir bilimsel dergiye abone olmak, o
derginin düzenli olarak okunup, yorumlanacağı anlamına gelmeyebilir.
Hemşirelerde “Sosyoekonomik Durum” değişkenine göre eleştirel düşünme
eğilim puan ortalamaları incelendiğinde; Sosyoekonomik durum ile eleştirel
düşünme eğilim puan ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel açıdan anlamlı
olmadığı bulunmuştur (p=0,498). Hemşirelerde eleştirel düşünme eğilim alt ölçek
puan ortalamaları “Sosyoekonomik Durum” değişkenine göre incelendiğinde ise;
sosyoekonomik durumu “İyi” olan hemşirelerin Kendine Güven Alt Ölçek puan
ortalamasının diğer grupların puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu
bulunmuştur (p=0,047). Zaybak ve Khorshid tarafından 2004 yılında yapılan
araştırmada, öğrencilerin sosyoekonomik durumu ile eleştirel düşünme eğilim puan
ortalamaları

arasındaki

farkın

anlamlı

olmadığı

belirtilmektedir

(Zaybak,Khorshid,2006:143). Kürüm tarafından 2002 yılında yapılan araştırmada,
öğretmen adaylarının sosyoekonomik durumu ile eleştirel düşünme gücü arasında
anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu belirtilmektedir.(Kürüm,2002: 128) Özdemir
tarafından 2002 yılında yapılan araştırmada, öğrencilerin sosyoekonomik durumu ile
eleştirel düşünme

düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı belirtilmiştir

(Özdemir,2005:311). İncelenen araştırmalarla, çalışmamız paralellik göstermektedir.

5.2. SONUÇ
Bu araştırma, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelerinin
eleştirel düşünme eğilim düzeylerinin hangi değişkenlerden etkilendiğini ortaya
koymak amacıyla

yapılmıştır. Araştırmaya 407 hemşire katılmıştır. Araştırmaya

katılan hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması 256,302 puan olarak
bulunmuştur ve bu puan California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği’ne göre “orta”
eleştirel düşünme düzeyi olarak kabul edilmektedir.
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Kişisel Bilgi Formu’nda yer alan 14 değişken ile, California Eleştirel
Düşünme Eğilim Ölçeğinden elde edilen puanlar arasındaki ilişki araştırılmış ve
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Hemşirelerde, yaş değişkeni ile eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Hemşirelerde, cinsiyet değişkeni ile eleştirel düşünme eğilim puan
ortalaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak, kadın hemşirelerin Açık
Fikirlilik alt ölçek puan ortalaması, erkek hemşirelerin Açık Fikirlilik alt ölçek puan
ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.
Hemşirelerde, medeni durum değişkeni ile eleştirel düşünme eğilim puan
ortalaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Hemşirelerde, eğitim değişkeni ile eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması
arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Eğitim düzeyi arttıkça eleştirel düşünme
eğilim puanları da artış göstermektedir. Ayrıca, eğitim düzeyi arttıkça, Açık Fikirlilik
ve Meraklılık Alt Ölçek puan ortalamaları da anlamlı düzeyde yükselmektedir.
Hemşirelerde, meslekte hizmet yılı değişkeni ile eleştirel düşünme eğilim
puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Hemşirelerde, kadro şekli değişkeni ile eleştirel düşünme eğilim puan
ortalaması arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak, kadrolu hemşirelerin
Açık Fikirlilik alt ölçek puan ortalamasının, sözleşmeli hemşirelerin Açık Fikirlilik
alt ölçek puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.
Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan
ortalaması ile dahiliye kliniklerinde çalışan hemşirelerin puan ortalaması arasında
anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Klinik sorumlu hemşirelerinin eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması,
servis hemşirelerinin puan ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.
Ayrıca klinik sorumlu hemşirelerinin Kendine Güven alt ölçek puan ortalamasının
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da, servis hemşirelerinin Kendine Güven alt ölçek puan ortalamasından anlamlı
düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.
Mesleğini seven hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması ile
mesleğini sevmeyen hemşirelerin puan ortalaması arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır. Ancak, mesleğini sevmeyen hemşirelerin Açık Fikirlilik alt ölçek
puan ortalamasının, mesleğini seven hemşirelerin Açık Fikirlilik alt ölçek puan
ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.
Hasta sorumluluğunun sadece hekime ait olmadığını düşünen hemşirelerin
eleştirel düşünme eğilim puan ortalamasının, hasta sorumluluğunun sadece hekime
ait olduğunu düşünen hemşirelerin puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek
olduğu bulunmuştur. Ayrıca, hasta sorumluluğunun sadece hekime ait olmadığını
düşünen hemşirelerin Analitiklik alt ölçek puan ortalamasının, hasta sorumluluğunun
sadece hekime ait olduğunu düşünen hemşirelerin Analitiklik alt ölçek

puan

ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.
Uygulamalarında fark ettiği bir durumu ilettiğinde veya yeni öğrendiği bir
bilgiyi sunduğunda tepki almayacağını düşünen hemşirelerin eleştirel düşünme
eğilim puan ortalaması ile tepki alacağını düşünen hemşirelerin puan ortalaması
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak, tepki almayacağını düşünen
hemşirelerin Doğruyu Arama alt ölçek puan ortalamasının, tepki alacağını düşünen
hemşirelerin Doğruyu Arama alt ölçek puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek
olduğu belirlenmiştir.
Bilimsel yayın takip eden hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan
ortalamasının, bilimsel yayın takip etmeyen hemşirelerin puan ortalamasından
anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, bilimsel yayın takip eden
hemşirelerin Kendine Güven ve Doğruyu Arama alt ölçek puan ortalamalarının,
bilimsel yayın takip etmeyen hemşirelerin Kendine Güven ve Doğruyu Arama alt
ölçek puan ortalamalarından da anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.
Bilimsel etkinliklere katılan hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan
ortalamasının, bilimsel etkinliklere katılmayan hemşirelerin puan ortalamasından
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anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, bilimsel etkinliklere katılan
hemşirelerin Analitiklik, Sistematiklik, Meraklılık ve Kendine Güven alt ölçek puan
ortalamalarının,

bilimsel

etkinliklere

katılmayan

hemşirelerin

Analitiklik,

Sistematiklik, Meraklılık ve Kendine Güven alt ölçek puan ortalamalarından anlamlı
düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.
Sosyoekonomik durum ile eleştirel düşünme eğilim puan ortalaması
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak, sosyoekonomik durumu iyi olan
hemşirelerin Kendine Güven alt ölçek puan ortalamasının, sosyoekonomik durumu
orta veya kötü olan hemşirelerin Kendine Güven alt ölçek puan ortalamalarından
anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.

5.3. ÖNERİLER
Profesyonel hemşirelerin, hasta bakım yönetiminde en sık kullanması
gereken stratejiler ve süreçler; problem çözme, karar verme ve eleştirel düşünmedir.
Eleştirel düşünme, hemşireye bakımla ilgili rasyonel kararlar verebilme, olayları
sorgulama ve problem çözme becerisi kazandırır. Hemşirelerin almış oldukları
mesleki eğitim, mesleksel deneyim ve eleştirel düşünebilme yeteneği, hastaya
uygulanan

bakım

planı

sürecini

etkiler

ve

böylelikle

hastanın

bakım

gereksinimlerinin belirlenmesinde en sağlıklı yol belirlenmiş olur.
Etkili karar verme yeteneği, güçlü bir temel bilgi gerektirir. Aksi takdirde
kaliteli bir sağlık bakım hizmeti sunumu düşünülemez. Bu nedenle hemşirelik eğitim
müfredatlarında, bu becerilerin kazandırılmasına yönelik programlara mutlaka yer
verilmelidir. Örneğin, modern eğitim yöntemlerinden biri olan Probleme Dayalı
Öğrenme (PDÖ), gerçek yaşamdaki olaylara odaklanan entegre bir modeldir. Bu
eğitim modelinin, hemşirelik eğitimi veren tüm üniversitelerde müfredata dahil
edilmesi, eğitimin niteliği açısından son derece önemlidir.
Eleştirel düşünme üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, eğitimin
eleştirel düşünme düzeyine etkisinin sonuçları farklılık göstermektedir. Bu nedenle,
bundan sonra yapılacak araştırmalarda, bireylerin eğitim düzeyinin sorgulanmasının
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yanında, eğitimin niteliğinin de sorgulanabileceği parametrelerin kullanılması,
eğitimle

eleştirel düşünme eğilim düzeyi arasındaki ilişkinin daha sağlıklı

değerlendirilebilmesini sağlayacaktır.
Mesleği icra edenler açısından, öğrenci hemşirelere, mevcut bilgilerini
kullanarak sorunu tanımlayabilmesi, problem çözme becerilerini kullanabilmesinde
rehberlik

edilmesi,

eleştirel

düşünebilme

ve

soru

sorma

konusunda

cesaretlendirilmesi, ekip çalışmasının öneminin anlatılması ve her şeyden önemlisi
bakım verdiği bireyin, sadece bir hasta veya müşteri olmadığı, kendine özgü
özellikleri ve hakları olan bir birey olarak düşünülmesi konusunda rol modeli
olunması önem arz etmektedir.
Günümüzde

nitelikli

hemşirelik

hizmetlerinin

sunumu,

hemşirelik

uygulamalarını uluslar arası düzeyde tutacak, mesleki özerkliği sağlayacak, saptadığı
hedeflere ulaşmak için kendi alanına özgü uygulamaları tanımlayacak, bakımda
standartlar geliştirecek, kalite güvenliği programları oluşturacak ve problemlere
çözüm getirirken bilimsel problem çözme yöntemlerini kullanacak hemşirelerle
mümkündür. Bu nedenle, hemşirelere kişisel gelişim imkanlarının tanındığı,
araştırma

yapması

konusunda

desteklendiği

ve

eleştirel

düşünmeye

cesaretlendirildiği bir çalışma ortamı sağlanmalıdır.
Kurum çalışanlarına, tüm imkanlar eşit şekilde sunulmalı ve her çalışanın
eşit şekilde sorumluluk alması sağlanmalıdır.
Kurum içi eğitim programlarına, mutlaka, meslek ve meslek olma
kriterlerine yönelik eğitimler dahil edilmeli, her çalışana kendi görev tanımları
hakkında eğitim verilmelidir.
Bireysel gelişim açısından, yaşam boyu öğrenmenin devam ettirilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle, hemşirelerin, bilimsel yayın takip etmeleri, kurum içi ve
kurum

dışı

bilimsel

etkinliklere

katılmaları

sağlanmalı

ve

kazanmalarına fırsat sağlayacak kurumsal politikalar geliştirilmelidir.
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EKLER
Ek – 1: KİŞİSEL BİLGİ FORMU
Bu bilgi formu, Atılım Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nde yapmakta olduğum tez
çalışmasına veri toplamak için hazırlanmıştır.
Bu çalışmadaki amacım Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Hemşirelerinin eleştirel düşünme
düzeylerini belirlemektir. Bu anketin değeri
yanıtlarken
göstereceğiniz
samimiyete
bağlıdır. Genel bir sonuç elde etmek
istediğimden lütfen isminizi yazmayınız.
Yanıtlar sadece araştırmayı yapan kişi
tarafından değerlendirilecektir ve gizli
tutulacaktır. Yardımlarınız için şimdiden
teşekkür ederim.

6- Çalışmakta olduğunuz kurumdaki kadro
şeklinizi belirtiniz.
( ) Sözleşmeli ( ) Kadrolu
7- Çalıştığınız birimi belirtiniz.
( ) Dahiliye
( ) Cerrahi
8- Çalıştığınız birimdeki göreviniz:
a) Klinik Sorumlu Hemşiresi
b) Servis Hemşiresi
c) Poliklinik Hemşiresi
d) Ameliyathane – Anestezi Hemşiresi
9- Mesleğinizi seviyor musunuz?
( ) Evet
( ) Hayır
10- Hastayla ilgili tüm sorumluluk sizce
hekime mi aittir?

Saygılarımla,
ELİF YUVA
Aşağıdaki soruları size en uygun seçeneği
işaretleyerek yanıtlayınız.
1- Yaşınız? ….
2- Cinsiyetiniz:
( ) Erkek ( ) Kadın
3- Medeni durumunuzu işaretleyiniz.

( ) Evet

( ) Hayır

11- Yaptığınız olağan uygulamalarda fark
ettiğiniz bir durum veya yeni öğrendiğiniz
bir bilgiyi sunduğunuzda tepki alacağınızı
düşünüyor musunuz?
( ) Her zaman
( ) Bazen
( ) Hiçbir zaman

4- Eğitim durumunuzu belirtiniz.

12- Hemşirelikle ilgili bilimsel bir yayın
(bilimsel dergi, kitap v.b.) takip ediyor
musunuz?

( ) Sağlık Meslek Lisesi

( ) Her zaman

( ) Ön lisans

( ) Hiçbir zaman

( ) Evli

( ) Bekar ( ) Diğer

( ) Bazen

( ) Yüksek Lisans

13- Hemşirelikle ilgili bilimsel etkinliklere
( kongre, panel, vb.) katılıyor musunuz?
( ) Her zaman
( ) Bazen

( ) Diğer

( ) Hiçbir zaman

5- Hemşirelik mesleğindeki hizmet sürenizi
yazınız.

14-Sosyo-ekonomik durumunuzu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
( ) İyi
( ) Orta
( ) Kötü

( ) Lisans

( ) 1-5 yıl

( ) 6-10 yıl

( ) 11-15 yıl

( ) 16- 20 yıl

( ) 20 yıl ve üzeri
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Aşağıdaki ifadelerin sizi ne kadar tanımladığını düşünerek, bu ifadelere ne ölçüde katıldığınızı aşağıdaki ölçek
üzerine değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi sizi tam olarak yansıtacak şekilde yapınız.
1
Hiç Katılmıyorum

2
Katılmıyorum

3
Kısmen Katılmıyorum

4
Kısmen Katılıyorum

5
Katılıyorum

1. Tüm hayatım boyunca yeni şeyler çalışmak güzel olurdu.
2. İnsanların iyi bir düşünceyi savunmak için zayıf fikirlere güvenmeleri beni rahatsız eder.
3. Cevap vermeye kalkışmadan önce, her zaman soruya odaklanırım.
4. Büyük bir netlikte düşünebilmekten gurur duyuyorum.
5. Dört lehte, bir aleyhte görüş varsa lehte olan dört görüşe katılırım.
6. Pek çok üniversite dersi ilginç değildir ve almaya değmez.
7. Sadece ezberi değil düşünmeyi gerektiren sınavlar benim için daha iyidir.
8. Diğer insanlar entelektüel merakımı ve araştırıcı kişiliğimi takdir ederler.
9. Mantıklıymış gibi davranıyorum, ama değilim.
10. Düşüncelerimi düzenlemek benim için kolaydır.
11. Ben dahil herkes kendi çıkarı için tartışır.
12. Kişisel harcamalarımın dikkatlice kaydını tutmak benim için önemlidir.
13. Büyük bir kararla yüz yüze geldiğimde, ilk önce toplayabileceğim tüm bilgileri toplarım.
14. Kurallara uygun biçimde karar verdiğim için, arkadaşlarım karar vermek için bana danışırlar.
15. Açık fikirli olmak neyin doğru olup olmadığını bilmemek demektir
16. Diğer insanları çeşitli konularda neler düşündüklerini anlamak benim için önemlidir.
17. İnandıklarımın tümü için dayanaklarım olmalı.
18. Okumak, mümkün olduğunca kaçtığım bir şeydir.
19. İnsanlar çok acele karar verdiğimi söylerler.
20. Üniversitedeki zorunlu dersler vakit kaybıdır.
21. Gerçekten çok karmaşık bir şeyle uğraşmak zorunda kaldığımda benim için panik zamanıdır.
22. Yabancılar sürekli kendi kültürlerini anlamaya uğraşacaklarına, bizim kültürümüzü çalışmalılar.
23. İnsanlar benim karar vermeyi oyaladığımı düşünürler.
24. İnsanların, bir başkasının fikrine karşı çıkacaklarsa, nedenlere ihtiyacı vardır.
25. Kendi fikirlerimi tartışırken tarafsız olmam imkansızdır.
26. Ortaya yaratıcı seçenekler koyabilmekten gurur duyarım.
27. Neye inanmak istiyorsam ona inanırım.
28. Zor problemleri çözmek için uğraşmayı sürdürmek o kadar da önemli değildir.
29. Diğerleri, kararların uygulanmasında mantıklı standartların belirlenmesi için bana başvururlar.
30. Zorlayıcı şeyler öğrenmeye istekliyimdir.
31. Yabancıların ne düşündüklerini anlamaya çalışmak oldukça anlamlıdır.
32. Meraklı olmam en güçlü yanlarımdan birisidir.
33. Görüşlerimi destekleyecek gerçekleri ararım, desteklemeyenleri değil.
34. Karmaşık problemleri çözmeye çalışmak eğlencelidir.
35. Diğerlerinin düşüncelerini anlama yeteneğimden dolayı takdir edilirim.
36. Benzetmeler ve analojiler ancak otoyol üzerindeki tekneler kadar yararlıdır.
37. Beni mantıklı tanımlayabilirsiniz
38. Her şeyin nasıl işlediğini anlamaya çalışmaktan gerçekten hoşlanırım.
39. İşler zorlaştığında, diğerleri problem üstünde çalışmayı sürdürmemi isterler.
40. Elimizdeki sorun hakkında açık bir fikir edinmek ilk önceliklidir.
41. Çelişkili konulardaki fikrim genellikle en son konuştuğum kişiye bağlıdır.
42. Konu ne hakkında olursa olsun daha fazla öğrenmeye hevesliyimdir.
43. Sorunları çözmenin en iyi yolu, cevabı başkasından istemektir.
44. Karmaşık problemlere düzenli yaklaşımımla tanınırım.
45.Farklı dünya görüşlerine açık fikirli olmak, insanların düşündüğünden daha az önemlidir.
46. Öğrenebileceğin her şeyi öğren, ne zaman işe yarayacağını bilemezsin.
47. Her şey göründüğü gibidir.
48. Diğer insanlar, sorunun ne zaman çözümleneceği kararını bana bırakırlar.
49. Ne düşündüğümü biliyorum, o zaman neden seçenekleri değerlendiriyor gibi davranayım.
50. Diğerleri kendi fikirlerini ortaya koyarlar ama benim onları duymaya ihtiyacım yok.
51. Karmaşık problemlerin çözümüne yönelik düzenli planlar geliştirmede iyiyimdir.

6
Tamamen Katılıyorum
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Ek – 3: BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU
Araştırmanın Adı: “Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme
Eğilim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”
Sorumlu Araştırmacı: Elif YUVA

Uzmanlık Alanı: Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sayın Gönüllü;
“Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim
Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” başlıklı araştırmaya davet edilmektesiniz.
Araştırmaya Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelerinden 450 kişinin katılması
planlanmaktadır. Bu araştırma, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görev yapan
hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim düzeyleri ve bu düzeyin hangi değişkenlerden etkilendiğinin
belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Bu araştırmada yer almak tamamen gönüllülük esasına bağlı
olduğundan, çalışmanın herhangi bir aşamasında, araştırmadan ayrılabilirsiniz. Araştırmada genel bir
sonuç elde edilmesi istendiğinden katılımcılardan isim belirtmeleri istenmeyecek, kişisel bilgilerinize
saygı gösterileceğinden, yanıtlar sadece araştırmayı yapan kişi tarafından değerlendirilecektir.
Araştırma verilerinin toplanması amacıyla hazırlanan, Kişisel Bilgi Formu’ndaki sorulara ve
California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği’nde yer alan ifadelere vereceğiniz cevapların doğruluğu,
çalışmanın sonucunu doğrudan etkileyeceğinden anket formunun dikkatli okunarak doldurulması,
araştırma sonucunun niteliği açısından büyük önem taşımaktadır. Anket formlarının doldurulması,
ortalama on dakikanızı alacaktır. Bu çalışma size ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nuza herhangi bir mali
yük getirmeyecektir. Sormak istediğiniz sorular için aşağıda belirtilen telefon numaralarından
araştırmacıya ulaşabilirsiniz. Bilimsel bilgi birikimine katkılarınızdan dolayı teşekkür eder,
çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Çalışmaya Katılma Onayı:
Yukarıda yer alan ve araştırmaya başlanmadan önce gönüllüye verilmesi gereken bilgileri okudum.
Yazılı olarak tarafıma yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Çalışmaya
katılmayı isteyip istemediğime karar vermem için bana yeterli zaman tanındı. Bu koşullar altında, söz
konusu araştırmaya ilişkin bana yapılan katılım davetini gönüllülük içerisinde kabul ediyorum.
Gönüllünün,
Adı-Soyadı:
Tel:
Tarih ve İmza:
İrtibata Geçilecek Sorumlu Araştırmacı:
Adı-Soyadı: Elif YUVA
Görevi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşire
Yardımcısı
Adresi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimlik
Binası Hastane Başhemşireliği Kat: 3 Dikimevi /ANKARA
İş Tel: 595 6372- 595 6424
Koordinasyondan Sorumlu Araştırmacı: Prof.Dr. Özkan ÜNVER
Görevi:Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Rektör Danışmanı
İş Tel: 284 77 84
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TÜRKÇE ÖZET
YUVA, Elif. “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011
Eleştirel düşünme, problemin çözümüne yönelik gerekli bilgilerin toplanması ve
düzenlenmesi, amaca yönelik eylemlerin sistemli şekilde planlanması ve sonuçların
etkili şekilde değerlendirilmesinde yol gösterici olması bakımından önemli bir
düşünme sürecidir. Sağlık hizmetleri sunumunda, nitelikli bakımın sağlanabilmesinin
ön koşulu, eleştirel düşünme becerisine sahip meslek üyelerinin varlığıdır. Amaç: Bu
araştırma, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin
hemşirelerdir. Bu çalışma, 570 hemşire arasından

rassal olarak seçilen 407

hemşireye uygulanan anket ile elde edilen bilgiler değerlendirilerek yapılmıştır.
Çalışmanın verileri, “California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi
Formu”

kullanılarak

toplanmıştır.

Verilerin

değerlendirilmesinde,

Bağımsız

örneklem t testi, Kuruskal Wallis H testi, Tukey testi, Mann Whitney U testi ve
Varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada, hemşirelerin eleştirel düşünme
eğilim puan ortalamaları “orta” düzey olarak bulunmuştur. Yaş, cinsiyet, medeni
durum, meslekte hizmet yılı, kadro şekli, cerrahi veya dahiliye kliniklerinde çalışma
durumu, mesleği sevme durumu, tepki alma düşüncesi ve sosyoekonomik durum
değişkenlerine göre hemşirelerin almış oldukları eleştirel düşünme eğilim puan
ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark görülmemiştir. Ancak,
eğitim düzeyi, sorumlu hemşire veya servis hemşiresi olma durumu, hasta
sorumluluğunun sadece hekime ait olmadığını düşünme, bilimsel yayın takip etme ve
bilimsel etkinliklere katılma değişkenlerine göre hemşirelerin almış oldukları
eleştirel düşünme eğilim puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan
anlamlı olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Düşünme, Eleştirel Düşünme, Eleştirel Düşünme Eğilimi,
Hemşire
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ABSTRACT
YUVA, Elif. “Ankara University Faculty of Medicine Cebeci Hospital Nurses’
Critical Thinking Levels of Trend Analysis in Terms of Some Variables” Master
Thesis, Ankara, 2011
Critical thinking, gathering and organizing the necessary information to solve the
problem, the systematic planning of purposeful actions and effectively guiding the
evaluation of the result in terms of being an important process of thinking. Provision
of healt services, prerequisite for quality care can achieve, the presence of members
of the profession have the ability to think critically. Objective: This research was
done to clarify, level of critical thinking disposition of Cebeci Hospital nurses’ are
affected by which variables. Method: Stack of this study is randomly selected nurses
working at the Cebeci Hospital. This study was done by evalation of survey results
which were applied to 407 randomly selected nurses from the stack. Data of the
study were collected by using “The Personal Information Form” and “The California
Critical Thinking Disposition Inventory”. Its alpha coefficient for internal
consistency was 0.84. In the analysis of the data, variance analysis, t test, Tukey test,
Mann Whitney U test and Kruskal Wallis H test were used. Result: As a result,
Cebeci Hospital nurses’ critical thinking disposition score is found medium. There
was no meaningful difference between nurses’ the total scores critical thinking
disposition in terms of age, gender, marital status, year of service in the profession,
status of staff, status of working surgery or internal medicine clinics, status of loving
his/her profession, the idea of response and socioeconomic status. But, there was a
statistically meaningful difference between nurses’ the total scores critical thinking
disposition in terms of, educational level, status of clinical nurse or head nurse,
thinking about responsibility for patient is not only by doctor, to follow of scientific
publications and participate in scientific activities.
Key Words: Thinking, Critical Thinking, Critical Thinking Disposition, Critical
Thinking, Nurse

