
 

Hemşirelerin Özel Bir Hastanede Uygulanan Klinik 
Oryantasyon Programına İlişkin Görüşleri 

 
Sevim ULUPINAR ALICI*,  Aysun ÇAKIR** 

 

ÖZET 
Amaç: İşe yeni başlayan hemşireler ve klinik eğitim hemşirelerinin özel bir hastanede uygulanan 
klinik oryantasyon programına yönelik düşüncelerini belirlemek amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Tanımlayıcı bir çalışma olan araştırmanın örneklemini, 44 hemşire (9 klinik eğitim 
hemşiresi, 35 işe yeni başlayan) oluşturmuş ve veriler anket formu ile toplanmıştır. 

Bulgular: İşe yeni başlayan hemşirelerin tamamına yakını, klinik eğitim hemşirelerinin tümü çalıştığı 
birimi isteyerek seçmiştir. Oryantasyon programının süresini ve saatlerini uygun bulanlar fazladır. İşe 
yeni başlayanlar, en fazla acil durum uygulamalarında, en az ise iletişim konularında zorlanmıştır. 
Klinik eğitim hemşireleri ise, işe yeni başlayanların acil durum uygulamaları, kuruma ve birime 
oryantasyon konularında daha çok; iletişim ve hasta bakım uygulamalarında daha az zorlandıklarını 
belirtmiştir. Oryantasyon sürecinde işe yeni başlayanlar beceri geliştirmede, klinik eğitim hemşireleri, 
çalışanlara tutum kazandırmada zorlandıklarını ifade etmiştir. İşe yeni başlayan hemşirelerin cinsiyet 
ve öğrenim durumu ile beceri gerektiren bazı uygulamalarda zorlanma arasında anlamlı farklılık 
vardır. Klinik oryantasyon döneminde, ilk çalışma yeri olması ve çalışma ortamının yoğunluğu 
nedeniyle güçlük yaşandığını ifade edilmiştir. 

Sonuç: Klinik oryantasyon sürecinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Klinik oryantasyon, işe yeni başlayan hemşire, klinik eğitim hemşiresi  

ABSTRACT 
Nurses’ Opinions about Clinical Orientation Period Practiced in a Private 

Hospital  
 
Objective: This study aims to identify clinical training nurses’ and beginner nurses’ opinions about 
clinical orientation period practiced in a private hospital. 

Method: The sample of this descriptive study consists of 44 staff nurses (9 clinical training nurses and 
35 beginner nurses) working in a private hospital and data were collected by questionnaire.  

Results: Almost all of beginner nurses and all of clinical training nurses selected their clinic 
voluntarily. Most of the nurses approve the duration and time of orientation program. Beginner nurses 
faced difficulties in emergency practices the most and in communicational topics the least. Clinical 
training nurses think that beginner nurses have more difficulty in emergency practices, orienting 
themselves to hospital and clinics and have less difficulty in communication and patient care 
practices. Clinical training nurses express that they had difficulties to teach attitude to the employees 
during orientation while beginner nurses express that they had difficulties to develop skills. There is a 
significant difference between the beginner nurses’ gender and educational level and to have 
difficulties in practicing some skill needed practices. Beginner nurses declared that they had 
difficulties during clinical orientation because of the intense work pace and because it was their first 
professional experience.  
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Conclusion:  Suggestions were made to improve clinical orientation period.  

Key words: Clinical orientation, beginner nurses, clinical training nurses. 

 

GİRİŞ ve AMAÇ 
Gelişen ve değişen bilgi teknolojileri, bilgi artışı ve sunumundaki çeşitlilik, sağlık politikaları, 
bireylerin sağlık gereksinimlerinin değişmesi gibi pek çok etkenler, hemşirelikte sürekli eğitimin 
önemini daha da arttırmaktadır. 

Hizmet içi eğitim, yaşam boyu eğitim içinde yer alan bir alt süreçtir. Hizmet içi eğitim, çalışanların 
hizmetteki verim ve etkinliklerinin arttırılmasını, bilgi, beceri ve tutumların zenginleştirilmesini 
amaçlayan sürekli eğitimdir. Çalışanlara, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, kurum olanakları 
doğrultusunda düzenlenen hizmet içi eğitim programları; iş kazaları ve hatalarının önlenmesi, bireysel 
ve kurumsal verimliliğin arttırılması, çalışanların mesleki güven duygusunun gelişmesi, kurum içi 
ilişkilerin güçlenmesi gibi pek çok konuda yarar sağlar (Kaynak 2000; Levett-Jones 2005; Özpulat 
2006; Taymaz 1997).  

Hizmet içi eğitim, bireyin mesleğe aday ya da asil olarak girişinden itibaren başlayan ve mesleğinden 
ayrılana kadar geçen süre içinde bilgi, beceri ve davranışlarında değişiklik yapmaya yönelik 
etkinliklerin tümü olarak da tanımlanabilir. Bir kurumda göreve atanan her çalışan için mesleği ile 
ilgili gelişmelerin gerisinde kalmamak önemlidir ve bu ihtiyaç ancak hizmet içi eğitimi de kapsayan 
sürekli eğitim programları ile giderilebilir (Öztürk ve Savaşkan 2008). 

Kurumlarda düzenlenen eğitim faaliyeti; eğitimin yapıldığı yere, amacına, kapsamına ve eğitime 
katılan personelin niteliğine bağlı olarak, çeşitli biçimlerde düzenlenebilir. İşe alıştırma da denilen 
oryantasyon eğitimi; işe yeni alınan çalışana kurumun amaç ve politikasını, görev, yetki ve 
sorumluluklarını tanıtmak, işi, iş arkadaşları, yöneticileri hakkında bilgi vermek ve kuruma uyumunu 
sağlamak amacıyla yapılan eğitimlerdir.  Oryantasyon eğitimi, işe yeni giren ya da farklı bir göreve 
geçiş yapan meslek üyesinin iş hayatında gereksinim duyacağı bilgi, beceri ve tutumu kazanmasına, 
istenilen etkinlik düzeyine en kısa sürede ulaşmasına yardım eden bir süreçtir (Deniz 1999; Fındıkçı 
2006; Kaya 2007; Taymaz 1997). Çalışanların kendi istekleriyle işten ayrılmaları en fazla ilk altı ayda 
görülmektedir, bu süre kuruma ve işe uyum sağlamada önemli bir dönemdir (Özkılınç, Söylenmez, 
Soyer 2002). Oryantasyon programlarıyla, yeni personelin heyecanını ve tedirginliğini gidermek, 
kuruma yönelik olumlu izlenim ve aidiyet duygusu uyandırmak, çalışanı ilk günden kazanmak 
amaçlanır. İyi organize edilmiş bir oryantasyon eğitimi, işe yeni başlayan ya da bölüm değiştiren 
çalışanların beklentilerinin gerçekçi olmasını sağlar. Düzensiz bir eğitim programı ya da programsızlık 
ilk günden itibaren hayal kırıklığına yol açar ve anlaşmazlıkların başlangıcı olur (Fındıkçı 2006, 
Kısacık, Gürel, Koç ve Kalyoncu 2003; Özkılınç, Söylenmez ve Soyer 2002; Öztürk ve Yılmaz 2006). 
Başarılı bir oryantasyon programı; yetişkin eğitimi ilkelerine temellendirilmeli, öğrenenin bireysel 
gereksinimlerine gere esnek olmalı, öğrenenin anksiyetesini en aza indirmeli, disiplinler arası bir 
yaklaşımla hazırlanmalı ve sürekli güncelleştirilmelidir (Kaya 2007). 

Oryantasyon eğitimlerinin sürekliliğinin sağlanmasında, eğitim programının ve katılımcıların 
beklentilerinin değerlendirilmesinin önemi büyüktür. Geribildirimler doğrultusunda, programda 
düzenlemeler ve değişiklikler yapılarak etkinliği arttırılabilir. Araştırmada, özel bir hastanede 
uygulanan klinik oryantasyon programının, işe yeni başlayan hemşireler ve bu süreçte onlara rehberlik 
eden klinik eğitim hemşireleri tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada aşağıdaki 
sorulara yanıt aranmıştır: 

1. İşe yeni başlayan hemşirelerin klinik oryantasyon programına ilişkin görüşleri nelerdir? 

2. Klinik eğitim hemşirelerinin klinik oryantasyon programına ilişkin görüşleri nelerdir? 
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YÖNTEM 
Tanımlayıcı ve kesitsel bir alan araştırması olan çalışmanın evrenini, İstanbul’da özel bir hastanede 
çalışan 9 klinik eğitim hemşiresi ve Temmuz-Aralık 2006 tarihleri arasında işe yeni başlayan 47 
hemşire olmak üzere toplam 56 hemşire oluşturmaktadır. Örneklemi ise, 35 hemşire ve 9 klinik eğitim 
hemşiresi olmak üzere 44 kişi oluşturmaktadır. Oryantasyon programı farklı olan birimlerde 
(ameliyathane, tüp bebek, merkezi sterilizasyon) işe başlayan 4 kişi ve bu dönemde istifa eden 8 kişi 
olmak üzere toplam 12 kişi örnekleme alınmamıştır. 

Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket, işe 
yeni başlayan hemşire ve klinik eğitim hemşiresine yönelik iki ayrı formatta hazırlanmıştır. Yeni 
başlayanlara yönelik form; demografik bilgiler ve oryantasyon programı ile ilgili 19 sorudan; klinik 
eğitim hemşirelerine yönelik form ise, demografik bilgiler ve oryantasyon programı ile ilgili 14 
sorudan oluşmaktadır.   

Araştırmanın yapıldığı yerin özellikleri: Çalışmanın yapıldığı kurumda oryantasyon eğitimi üç şekilde 
yürütülmektedir: Kurumsal Oryantasyon Eğitimi: İşe yeni başlayanlara, insan kaynakları tarafından, 
göreve başladıkları 2 hafta içinde verilen zorunlu bir eğitimidir. Amacı, yeni başlayanın kurumu 
tanıması ve uyum sağlamasıdır. Eğitim programı, kurum tanıtımı ve iletişim gibi konuları 
içermektedir. Hemşirelik Hizmetleri Oryantasyonu Eğitimi: İşe yeni başlayan hemşireler, en geç 15 
gün içinde eğitim bölümü tarafından oryantasyon programına alınmaktadır. Bu program, eğitim 
hemşireleri tarafından sınıf ortamında yürütülmekte ve 81 saat sürmektedir. Amacı, işe yeni başlayan 
hemşirelerin işe uyumunu hızlandırmak ve işe uygunluklarını belirlemektir. Eğitim programı; bilgi ve 
becerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler, yetkinlik eğitimleri, prosedür, talimatlar ve formların 
kullanımı gibi konuları içermektedir. Klinik Oryantasyon Eğitimi: Klinik oryantasyon, servislerde 3 
ay özel birimlerde 6–9 ay sürmektedir. Eğitim, birimlere göre değişmekle birlikte; hasta bakım 
uygulamaları, tıbbi cihazlar, özel bilgisayar programları, prosedür, talimat ve formlar, iletişim, 
enfeksiyon gibi konular ortaktır. Birim oryantasyonu, klinik eğitim hemşireleri tarafından, onların 
olmadığı birimlerde ise sorumlu hemşire tarafından yürütülmektedir. Yeni başlayan hemşirelere, klinik 
oryantasyon formundaki süre doğrultusunda alanına özgü eğitimler verilmektedir. Oryantasyon 
sürecinde bilgi, klinik oryantasyon son test sınavı, beceri ise uygulama değerlendirme formları ile 
değerlendirilmekte ve sonuçlar doğrultusunda bireye özel gelişim planı yapılmaktadır (Çakır 2009; 
Koç ve Ayaz 2007; Serbest 2009, Yılmaz 2001). 

Araştırmanın yapıldığı kurumdan, çalışma için izin alınmış; veriler, oryantasyon dönemi (3 ay) 
sonunda, kapalı zarf usulü toplanmıştır. Araştırmanın uygulanmasında gönüllülük ilkesi dikkate 
alınmış, örneklem kapsamındaki hemşirelerin çalışmaya katılımda istekli davrandıkları gözlenmiştir. 
Sonuçların, sadece çalışma yapılan kurumu temsil etmesi araştırmanın sınırlılığı olarak kabul 
edilmiştir.  

Verilerin analizinde; istatistik paket programı kullanılmış ve  %95 güven aralığı esas alınmış, frekans 
ve ki-kare yöntemleri kullanılmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 
Bulgular; işe yeni başlayan hemşirelerin ve klinik eğitim hemşirelerinin demografik özellikleri, 
oryantasyon programı hakkındaki düşünceleri ve zorlandıkları konular başlıkları altında incelenmiş ve 
tartışılmıştır. 
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Tablo 1. İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin ve Klinik Eğitim Hemşirelerinin Demografik 
Özelliklerinin Dağılımı 

İşe yeni başlayan hemşire  
(N=35) 

Klinik eğitim hemşiresi (N=9) Demografik 
Özellikler 

n % n % 
Yaş     
20 yaş altı 6 17,1 2 22,2 
20–25 yaş 22 62,9 6 66,7 
26–30 yaş 7 20 1 11,1 
Cinsiyet     
Kadın 25 71,4 8 88,9 
Erkek 10 28,6 1 11,1 
Öğrenim düzeyi    
Sağlık meslek lisesi 16 45,7 3 33,3 
Ön lisans 1 2,9 - - 
Lisans 17 48,6 6 66,7 
Lisansüstü 1 2,9 - - 
Toplam çalışma yılı    
Yeni mezun 17 48,6 - - 
1 yıldan az 5 14,3 - - 
1–5 yıl 10 28,6 3 33,3 
6–10 yıl 3 8,6 6 66,7 
Hastanedeki çalışma yılı    
1 yıldan az - - 3 33,3 
1–2 yıl - - 2 22,2 
2 yıldan fazla - - 4 44,4 
Çalıştığı birim     
Yatan hasta katı 14 40 3 33,3 
Poliklinik 1 2,9 1 11,1 
Doğumhane 3 8,6 1 11,1 
Acil 3 8,6 1 11,1 
Yoğun Bakım 14 40 3 33,3 
Çalıştığı bölümü sevme      
Evet 33 94,3 9 %100 
Hayır 2 5,7 0 - 

  

Tablo 1’de görüldüğü gibi, hemşirelerin oldukça genç yaşta olduğu dikkat çekmektedir. Yapılan 
çalışmalarda benzer sonuçlar elde edilmiştir (Çakır, Çiçek, Eğin, Bengü, Kurt 2005; Çakır 2009; 
Babacan ve Ulupınar Alıcı 2008; Serbest 2009; Yorgun 2002).  Yeni başlayan hemşirelerin yarıya 
yakını yeni mezun ve lisans düzeyinde öğrenim görmekle birlikte, bunu yakın bir oranla sağlık meslek 
lisesi mezunları izlemektedir. Yeni başlayanların çoğunun deneyimsiz ve genç yaşta olması, özel 
hastanelerin iş bulma kolaylığı nedeni ile ilk çalışma yeri olarak tercih edildiğini düşündürmektedir.   

Araştırmaya katılan klinik eğitim hemşirelerinin %66,7’si lisans mezunudur ve 6–10 yıllık mesleki 
deneyimine sahiptir; %44,4’ü 5–7 yıldır bu kurumda çalışmaktadır (Tablo 1). Klinik eğitim 
hemşirelerinin deneyimli ve lisans mezunu olmaları istenen ve beklenen bir sonuç olmakla beraber bu 
oran yeterli bulunmamıştır. Özellikle işe yeni başlayanların yarısını oluşturan lisans ve lisansüstü 
öğrenime sahip hemşirelere yeterli rehberlik yapabilmeleri için en az lisans düzeyinde eğitimin gerekli 
olduğu düşünülmektedir. Lisans mezunu ve iki-üç yıl mesleki deneyime sahip olma,  çalışanların 
eğitiminden sorumlu hemşirelerde aranan özellikler arasındadır (http://www.das.state.ne.us/emprel/ 
JobSpecs/H/pdf/H75320.pdf.Erişim:20.02.2009;http://www.hr.duke.edu/jobs/descr_campus/select.php?ID=1212
/ Erişim:18.01.2009).  
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İşe yeni başlayan hemşireler ve klinik eğitim hemşireleri, daha çok servis (yatan hasta katı) ve yoğun 
bakım ünitesinde çalışmaktadır (Tablo 1). Yeni başlayanların çoğunlukla yeni mezun olması, mesleki 
becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar açısından zengin birimleri tercih etmelerinde etkili bir 
faktör olabilir. Çalışılan bölümden memnuniyet oranların çok yüksek olması sevindirici bir durumdur 
ve bireylerin oryantasyon sürecini kolaylaştırabilecek bir faktördür. Bu bulgu, kurumda çalışanların 
istedikleri birimde görev yapmasına olanak sağlandığı izlenimini uyandırmıştır. Kişilerin istediği 
birimde çalışmaları, yaptığı işe yönelik motivasyonları açısından önemlidir (Fındıkçı 2006; Taymaz 
1997).  

Klinik eğitim hemşirelerinin % 33,3’ü bir yıldan az, % 22,2’si 1–2 yıldır, %44,4’ü iki yıldan fazla 
süredir klinik eğitim hemşireliği yapmaktadır. Tümü, oryantasyon programında öncelikli olarak görev 
almakta, %14,3 oranında sorumlu hemşireler ve %8,6 oranında servis hemşireleri bu görevde onlara 
destek olmaktadır. Kurumda dört yıldan beri klinik eğitim hemşireliği uygulaması vardır, bu nedenle 
hemşirelerin deneyiminin az olması doğaldır. Ancak iki yıldan fazla süreden beri çalışanların oranının 
düşük olması, bu görevde fazla kalınmadığını düşündürmüştür. 

Klinik eğitim hemşirelerinin %66,7’si 13’ün üzerinde hemşirenin oryantasyonundan sorumludur. İşe 
yeni başlayanların çoğunun yeni mezun ve deneyimsiz olduğu dikkate alındığında, bu sayı, klinik 
eğitim hemşirelerinin yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu göstermekte; ülkemiz genelinde 
sürekli şikayet konusu olan hemşire sayısının yetersizliğinin, klinik eğitim hemşireleri için de geçerli 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bire bir danışmanlığın öncelikli olduğu oryantasyon sürecinde, 
eğitimci-danışan oranının daha istenilen bir düzeyde olmasının uyum sürecini kolaylaştıracağı 
tartışılmazdır.  

İşe yeni başlayan hemşireler; oryantasyon programının takvimi, süresi ve saatlerinin uygunluğu 
yönünde yüksek oranlarda görüş birliği içindedir. Klinik oryantasyon takvimine bağlı kalındığı 
(%91,4), eğitim saatlerinin uygun olduğu (%83), eğitim süresinin yeterli olduğu (%74,3), klinik 
oryantasyon süresinin yeterli bulunduğu (%77,1) belirtilmiştir. Bulgulara göre, işe yeni başlayanların 
oryantasyon programının organizasyonundan memnun olduklarını söylemek mümkündür. 
Oryantasyon programının zamanında verilmesi, bu programa yeterli süre ayrılması, güncelleştirilmesi, 
bireyin gereksinimlerine uygun hale getirilmesi önemlidir. Çünkü bu dönemde karşılaşılan olumsuz 
olaylar, işe yeni başlayanın kaybedilmesine neden olabilmektedir (Bingöl 1997; Apaydın 2007; 
Kahraman 2007; Kaya 2007; Özkılınç ve ark. 2002).   

Çalışmanın yapıldığı kurumda yürütülen klinik oryantasyon programı; kuruma ve birime oryantasyon, 
hasta bakımı ile ilgili hemşirelik uygulamaları, acil durum uygulamaları, enfeksiyon kontrol 
uygulamaları ve iletişim konularından oluşmaktadır. Oryantasyon programının içeriği,  birçok 
hastanede yürütülen eğitim içerikleriyle benzerlik göstermektedir (Arpağ, Dokumacı Okur, Tümer ve 
Pamuk 2004; Çakır ve ark. 2005; Özkılınç ve ark. 2002; Öztürk ve Yılmaz 2006, 
http://www.urmc.rochester.edu/hh/for-nurses/working-here/programs-new-nurses.cfm Erişim: 
11.10.2009;  http://www.rcn.org.uk/development/practice  Erişim:10.02.2009).  

İşe yeni başlayan hemşirelerin, oryantasyon sürecinde kendilerine rehberlik eden klinik eğitim 
hemşirelerine yönelik görüşleri tablo 2’de yer almaktadır.  
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Tablo 2. İşe Yeni Başlayanların Klinik Eğitim Hemşireleri Hakkındaki Görüşleri 

 

İşe yeni başlayan hemşireler, klinik eğitim hemşirelerini anlayışlı, öğrenme ve düşünmeye teşvik 
edici, konusuna hakim ve bilgili olarak değerlendirirken; çalışma arkadaşları ile ilişkilerini 
kolaylaştırma açısından onlardan daha fazla beklenti içindedirler. Yeni göreve başlayanların, işe ve 
kuruma uyum sağlamada rehber hemşirelerinden destek istemeleri ve motivasyona ihtiyaç duymaları 
doğal bir durumdur. Eğitimcilik ve danışmanlık becerilerini içeren özelliklerin yeterli bulunması 
sevindiricidir. Eğitimcilerin seçimi, programın başarısında önemlidir. Uzmanlık, deneyim, araştırma 
becerisi, dürüstlük, anlayışlı ve saygılı olma, iletişime açık olma kaynaklarda da vurgulanan eğitimci 
özelliklerinden bazılarıdır (Fındıkçı 2006; Koç ve Ayaz 2005; McCreaddie 2001; Perryman 2005). 

Şekil 1, oryantasyon programında yer alan konularda bilgi ve beceri düzeyinde zorlanma durumlarını 
göstermektedir. İşe yeni başlayanlar kendilerini, klinik eğitim hemşireleri de yeni başlayanları 
değerlendirmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet Hayır Yanıtsız 
Klinik Eğitim Hemşirelerinin Özellikleri 

n % n % n % 

Konusuna hakim ve bilgili olma 28 80 5 14,3 2 5,7 

Hasta bakımında profesyonel olma 24 68,6 10 28,6 1 2,9 

Uygun rol modeli olma 25 71,4 9 25,7 1 2,9 

Ekip çalışmasına önem verme 26 74,3 8 22,9 1 2,9 

Öğretme becerisine sahip olma 26 74,3 8 22,9 1 2,9 

Öğrenmeye ve düşünmeye teşvik etme 29 82,9 5 14,3 1 2,9 

Geri bildirim verme  24 68,6 10 28,6 1 2,9 

Birimdekilerle olumlu ilişkiyi kolaylaştırma 22 62,9 11 31,4 2 5,7 

Hatalara karşı yapıcı eleştiride bulunma 27 77,1 7 20 1 2,9 

Anlayışlı ve destekleyici olma 30 85,7 4 11,4 1 2,9 
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Şekil 1.  İşe Yeni Başlayanların Oryantasyon Programı Konularındaki Zorlanma Durumlarının 
Dağılımı (N=35) 

İşe yeni başlayanlar, bilgi ve beceri düzeyinde en fazla acil durum uygulamalarında, en az iletişim 
konularında zorlandıklarını belirtmişlerdir. Klinik eğitim hemşirelerine göre, işe yeni başlayanlar bilgi 
düzeyinde acil durum uygulamaları, kuruma ve birime oryantasyon; beceri düzeyinde acil durum 
uygulamalarında en fazla; iletişim ve hasta bakım uygulamalarında en az zorlanmaktadır. Acil 
uygulamalar, analitik düşünme, hızlı karar verme ve ustalaşmış beceriler gerektirdiğinden yeni 
başlayanlar bu konularda zorlanmış olabilirler. İletişim konusunda zorlanmamaları, sevindiricidir ve 
mesleki eğitimde konuya verilen önemi göstermektedir. Biçim, Özben ve Koç (2003), yeni 
başlayanların tıbbi cihazları kullanmada zorlandıklarını, Çakır ve ark. (2005) hemşirelerin oryantasyon 
eğitiminden sonra iletişim sorunu yaşamadıklarını belirlemişlerdir. 

İşe yeni başlayan hemşirelerin yaş ve mesleki deneyimi ile eğitim konularında zorlanma durumları 
arasında anlamlı farklılık bulunmamış (p>0,05); cinsiyet ve öğrenim durumu ile anlamlı farklılık 
olduğu belirlenmiştir (Tablo 3).  
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Tablo 3. İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Beceri Düzeyinde Zorlanma Düzeyleri ile Demografik 
Verilerin Karşılaştırılması 

Zorlanmadım   Zorlandım 
Zorlanılan Beceriler Özellikler 

n % n % 
x2   p* 

 Cinsiyet      

Kadın 8 50 17 89,5 Uygulamalara doğru ve etkin bir 
şekilde yardım edebilme 

Erkek 8 50 2 10,5 

p=0,002 

x2=6,632 

Kadın 3 33,3 20 87 CPR işleminde hızlı ve etkin 
davranabilme 

Erkek 6 66,7 3 13 

p=0,010 

x2=9,201 

 

 Öğrenim düzeyi**    

SML 11 68,8 6 31,6 Uygulamalara doğru ve etkin bir 
şekilde yardım edebilme 

Lisans 5 31,2 13 68,4 

p=0,028 

x2=4,804 

SML 11 73,3 5 27,8 
Hasta transferi yapabilme 

Lisans 4 26,7 13 72,2 

p=0,009 

x2=6,798 

SML 12 70,6 5 29,4 
Kültür alabilme 

Lisans 5 29,4 12 70,6 

p=0,016 

x2=5,765 

SML 7 33,3 10 76,9 Multidisipliner bakım planı 
uygulama 

Lisans 14 66,7 3 23,1 

p=0,013 

x2=6,103 

* Sadece anlamlı bağıntılar gösterilmiştir 

** Ön lisans ve lisansüstü  öğrenime sahip birer kişi gruba katılmıştır 

 

Tabloda görüldüğü gibi, işe yeni başlayan hemşirelerden kadın olanlar, uygulamalara yardım edebilme 
(p=0,002, x2=6,632) ve CPR işleminde hızlı ve etkin davranabilme (p=0,010, x2=9,201) becerilerinde 
erkeklere göre daha fazla zorlanmıştır. Bu sonuç, yardım edilen uygulamaların daha fazla beden gücü 
gerektirmesi ile bağlantılı olabilir. İşe yeni başlayan hemşirelerden lisans mezunu olanlar; 
uygulamalara doğru ve etkin bir şekilde yardım edebilme (p=0,028, x2=4,804), hasta transferi 
yapabilme (p=0,009, x2=6,798) ve kültür alabilme (p=0,016, x2=5,765) işlemlerinde;  sağlık meslek 
lisesi mezunları ise multidisipliner bakım planı uygulama (p=0,013, x2=6,103) becerilerinde daha fazla 
zorlanmıştır. Lisans mezunlarının zorlandıkları alanların, teknik becerileri içeren ve iş merkezli 
uygulamalar olduğu dikkat çekmektedir, bakım planı kullanarak hemşirelik uygulamalarını 
gerçekleştirmede lisans mezunlarının çok az zorlandığı görülmektedir. Bu farkın eğitim kurumlarının 
felsefesinden kaynaklandığını söylemek mümkündür. 
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Klinik eğitim hemşirelerine oryantasyon eğitimi yaparken zorlandığı alanlar sorulduğunda; %77,8’si 
tutum, %22,2’si beceri kazandırmada zorlandığını belirtirken, tümü bilgi kazandırmada hiç 
zorlanmadığını ifade etmiştir. Oryantasyon eğitiminin genel amacı, bireye iş ortamında gerekli bilgi, 
beceri ve tutumun kazandırılmasıdır. Bilgi verirken güçlük yaşanmaması sevindirici bir sonuçtur, 
ancak yeterli değildir. Oryantasyon eğitimi aynı zamanda yetişkin eğitimi olduğu için tutum 
değiştirmede dirençle karşılaşılması doğaldır. Öğrenilenlerin beceriye dönüşmesi ve tutum olarak 
benimsenmesi eğitim sürecinin uzun erimli hedefidir (Taymaz 1997). Klinik eğitim hemşirelerinin, 
duyuşsal ve psikomotor öğrenmelerin sağlanması konusunda desteklenmesi, eğitimin kalıcılığı ve 
verimin arttırılması açısından yararlı olacaktır. 

 

Tablo 4. Klinik Oryantasyon Döneminde Yaşanan Güçlüklerin Dağılımı* 

İşe Yeni Başlayanların Yaşadığı Güçlükler n % 

İlk çalışma yeri olması  18 51,4 

Daha önce bu alanda hiç deneyimi olmaması 15 42,9 

Çalışma ortamının yoğun olması  17 48,6 

Çalışma arkadaşlarının öğretmeye isteksiz olması 7 20 

Eğitim konularının, çalıştığı birimle ilgisi olmaması 5 14,3 

Yatan hasta katlarının karma olması  7 20 

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Yaşadığı Güçlükler n % 

Çalışma ortamının yoğun olması 8 88,9 

Bireyin öğrenmeye isteksiz olması 5 55,6 

Çalışma arkadaşlarının bireye yanlış örnek olması 3 33,3 

Yeterli bilgisayar olmaması 2 22,2 

Çalıştığı birimde eğitim verebileceği uygun alan olmaması 2 22,2 

     *Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Tablo 4 incelendiğinde, işe yeni başlayanların yaşadıkları sorunların, bireysel ve kurumsal kaynaklı 
olduğu görülmektedir. İşe yeni başlayan kişinin oryantasyon döneminde daha çok kendine dönük 
olması ve uyum sağlamaya odaklanması, deneyimsizliği nedeniyle sorunlarla başa çıkmada güçlük 
yaşaması bu dönemde beklenen olası sorunlardır. Bu dönemde onlara rehberlik edecek hemşirelerin, 
diğer çalışanlarla olumlu ilişkiler kurmasını kolaylaştıran fırsatlar yaratması, sosyal ortamlar 
oluşturması, işe yeni başlayanların motivasyonunu arttıracak, çalışma ortamının yoğunluğundan 
uzaklaşmasını sağlayacaktır. Yapılan çalışmalarda;  yeni personelin mesai arkadaşları ile tanıştırılması 
ve sosyal bütünleşmeyi sağlayarak, gruba dahil edilmesi gerektiği (Kaynak 2000); eğitim programları 
yürütülürken katılımcıların yetenekleri, kapasiteleri ve öğrenim düzeylerinin yeterince dikkate 
alınmadığı (Özpulat 2006); eğitim etkinliklerini yöneticilerin yeterince desteklemediği,  eleman 
kısıtlılığı ve iş yoğunluğunun eğitim aktivitelerine katılımda engel oluşturduğu  (Penz, D’Arcy, 
Stewart, Kosteniuk, Morgan, Smith (2007) belirtilmiştir. 
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Klinik eğitim hemşirelerinin oryantasyon eğitiminde yaşadıkları güçlüklerin ortam, işe yeni 
başlayanlar ve diğer çalışanlarla ilgili olduğu görülmektedir. İş yoğunluğu, hem kendisini hem de yeni 
başlayanı etkilediği için bu sorunun çözümüne öncelik verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Çakır 
(2009) araştırmasında, klinik eğitim hemşirelerinin yoğun çalıştığını ve çok fazla sorumluluğu 
olduğunu ifade etmektedir.  

İşe yeni başlayan hemşireler ve klinik eğitim hemşirelerine oryantasyon dönemine yönelik önerileri 
sorulmuştur. İşe yeni başlayanlar; yoğunluğun ve çalışma saatlerinin azaltılmasını, oryantasyon 
süresinin uzatılmasını, klinik eğitim hemşirelerinin yoğunluğunun azaltılmasını, eğitim salonlarının 
daha uygun olmasını, hasta katlarının karma olmaması, yeni başlayanın çalışan tüm ekiple 
tanıştırılmasını, işe yeni başlayanların daha titiz seçilmesini önermektedirler. Klinik eğitim hemşireleri 
ise; çalışanların motivasyonunun arttırılmasını, işe yeni başlayanlara algılama düzeyine ve 
bölümlerine yönelik eğitim verilmesini, klinik eğitim hemşirelerinin görev tanımları dışında 
çalıştırılmamasını, kliniklerde eğitim odalarının olmasını, klinikteki bilgisayar sayısının arttırılmasını, 
hemşirelik hizmetleri oryantasyon eğitimlerinin zamanında verilmesi gibi önerilerde bulunmuşlardır. 
Her iki grubun önerileri birbirine benzerdir ve yaşadıkları sorunlarla paraleldir. İşe yeni başlayanlar, 
klinik eğitim hemşirelerinin yoğunluğunu fark etmekte ve kendilerine daha fazla zaman ayırabilmeleri  
için yoğunluklarının azaltılmasını istemektedir. Klinik oryantasyon sırasında, servislerin yoğun olması 
ve hareketlilik nedeniyle eğitimin bölünmesi ve konsantrasyonun dağılması riski vardır. Konuyla ilgili 
çalışmalarda, eğitimlerde uygulamalı yöntemler kullanılması, eğitimcilerin, eğitici eğitimi alması ve 
iletişim gibi temel konularda uzman olması, eğitimin uygun ortamlarda yapılması, eğitimin 
katılımcıların özelliklerine göre planlanması  (Çakır ve ark 2005; Özkılınç ve ark 2002; Öztürk ve 
Savaşkan 2008) önerilmektedir. 

 

YORUM ve KULLANIM ALANI 

Araştırmada, işe yeni başlayan hemşireler ve klinik eğitim hemşirelerinin klinik oryantasyon sürecine 
ilişkin görüşlerinde benzerlikler olduğu belirlenmiştir. İşe yeni başlayan hemşirelerin çoğunun olumlu 
bir klinik oryantasyon süreci geçirdikleri ve klinik eğitim hemşirelerinin rehberliğine yönelik olumlu 
düşüncelere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Ancak rehber hemşirelerin yeni başlayanların sosyal 
ilişkilerinin geliştirilmesi, tutum ve davranış değişikliği sağlama konusunda desteklenmeleri 
gerekmektedir. Araştırmada işe yeni başlayanların daha çok yeni mezun olması nedeniyle beceri 
geliştirme konusu daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle programın, beceri geliştirme yönünden 
yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir. İşe yeni başlayanların sadece yapacakları işe yönelik 
hazırlanmaları yeterli değildir; kurumun işleyişine, çalışma arkadaşlarına ve sosyal atmosfere de 
alışmalarını kolaylaştıran fırsatlar yaratılmalıdır. Oryantasyon sürecinde bire bir rehberliğin, yeni 
başlayan hemşirenin uyumunu arttırmada etkili olduğu, ancak eğitimci-danışan oranının fazla 
olmaması gerektiği belirlenmiştir. İşe yeni başlayanlara, çalışma ortamının yoğunluğunun hemen 
yansıtılmaması da işe alışmalarını kolaylaştıracaktır. Klinik oryantasyon sürecinde yeni başlayanlar, 
gelişimlerine yönelik geri bildirime gereksinim duyarlar. Sürecin ve bireylerin değerlendirilmesinin 
sürekliliğinin sağlanması ve sonuçların paylaşılması, oryantasyon eğitiminin etkinliğini arttıracaktır. 
Araştırmamızda elde edilen sonuçların, oryantasyon ve klinik oryantasyon eğitimlerinin 
planlanmasında yararlı olacağına inanılmaktadır. Benzer konuda niteliksel araştırmaların yapılmasının, 
bu dönemde yaşananlarla ilgili daha kapsamlı veri sağlayacağı düşünülmektedir. 
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