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ÖZET
Amaç: Bu çalışma, hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel 
düşünme eğilimleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incele-
mek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini sağlık yüksekokulu hemşi-
relik bölümü 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda klasik modele dayalı öğrenim 
modeli ile öğrenim gören 281 öğrenci, örneklemini ise 249 öğrenci 
oluşturdu. Veri toplama aracı olarak California Eleştirel Düşünme Eği-
limi Ölçeği ve öğrenci transkriptleri kullanıldı. Değişkenler arasındaki 
ilişkiyi incelemek amacıyla korelasyon, gruplar arasındaki farkın aran-
masında ise varyans analizi yapıldı.

Bulgular: Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi puan ortalamala-
rı 261.95 puan olarak belirlendi. Öğrencilerin eleştirel düşünme eğili-
mi puanları ile akademik başarıları arasında istatistiksel olarak anlam-
lı bir ilişki bulunmadı (p>0.05). Bununla birlikte 1. ve 2. sınıf öğrenci-
lerin eleştirel düşünme eğilim puanları 3. ve 4. sınıf öğrencilerin eleş-
tirel düşünme eğilim puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulundu 
(p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda hemşirelik öğrencilerinin eleştirel 
düşünme eğilim puanlarının orta düzeyde olduğu, eleştirel düşün-
me eğilimi ile akademik başarı arasında ilişki bulunmadığı, 1. ve 2. sı-
nıf öğrencilerin eleştirel düşünme puanlarının 3. ve 4. sınıf öğrenciler-
den daha yüksek olduğu belirlendi. Bu sonuçlardan yola çıkarak eleş-
tirel düşünme becerisi daha yüksek öğrenciler yetiştirmek için müfre-
data eleştirel düşünmeyi geliştirici derslerin konulması ve öğrencilerin 
eleştirel düşünme eğilimlerindeki gelişmeyi belirlemeye yönelik uzun-
lamasına çalışmalar yapılması önerilir.

Anahtar sözcükler: Akademik başarı; eleştirel düşünme; hemşirelik eğitimi.

SUMMARY
Objectives: This study was conducted descriptively to examine the rela-
tionship between critical thinking disposition and academic achievement 
of nursing students.

Methods: The universe of the study consisted of 281 nursing students in a 
four-year health high school who were educated with a conventional learn-
ing method, and the sampling consisted of 249 students. As data collection 
tools, the California Critical Thinking Disposition Inventory and transcripts 
of the students were used. In order to study the relationship between vari-
ables, correlation analysis was used, while analysis of variance was used to 
evaluate the difference between the groups.

Results: The critical thinking disposition mean score of the nursing students 
was determined as 261.95 points. The relationship between critical thinking 
disposition scores of the students and their academic achievement was not 
statistically significant (p>0.05). However, critical thinking disposition scores 
of 1st and 2nd year students were significantly higher than the scores of 3rd 
and 4th year students (p<0.05).

Conclusion: Critical thinking disposition scores of the nursing students 
were determined as moderate, no statistically significant relationship was 
found between critical thinking disposition and academic achievement, 
and finally, 1st and 2nd year nursing students were more successful than 
3rd and 4th year students in terms of critical thinking. Based on these results, 
in an effort to graduate students with higher critical skills, it is suggested to 
supplement the current curricula with new courses aimed toward improv-
ing the critical thinking capabilities of the students. Furthermore, longitudi-
nal studies to determine the development of the critical thinking disposition 
of the students should be conducted.

Key words: Academic achievement; critical thinking; nursing education.

lamlandırma sonucu, amaçlı ve otonom bir şekilde karar ver-
meye dayanan bilişsel bir mekanizma,[1,2] diğer bir deyişle bir 
karar verme sürecidir.[3] Oerman, bu süreci problem çözme, 
mantıklı karar verme, bilgiyi analiz etme ve tartışma süreçle-
ri olarak tanımlamaktadır.[4]

1990 yılında Amerikan Felsefe Birliği tarafından destek-
lenen Delphi Projesi’nde eleştirel düşünmenin tanımı yapıl-
mış[2] ve ideal bir eleştirel düşünürün taşıması gereken özel-
likler;  meraklı, iyi bilgili, açık fikirli, esnek, adil değerlendir-
me yapabilen, sonuçların güvenilirliğini araştıran, kişisel de-
ğerlendirmelerinde dürüst olan, bulunduğu yargılarda tem-
kinli davranan, yeniliğe açık, karmaşık konularda düzenli, bil-

Giriş

Eleştirel düşünme mesleki uygulama alanlarında geniş 
bir yelpazede bilgiyi ve mesleki yargı süreçlerini geliştirmek 
amacı ile kullanılan; yorumlama, analiz, değerlendirme ve an-
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giyi aramada çalışkan, kriterleri belirlemede mantıklı, soruş-
turma odaklı, karışık durumların ve koşulların araştırılmasın-
da ısrarlı şeklinde sıralanmıştır.[1] 

Eleştirel düşünme ve problem çözme, klinik karar verme-
de yaygın olarak kullanılan süreçlerdir ve profesyonel kararlar 
alabilmek için bireylerin eleştirel düşünme becerisini kullan-
ması gerekmektedir.[3] Eleştirel düşünmenin bir karar ya da 
kliniksel bir sonuç üretmek için hemşireye olanak vermesin-
den dolayı eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi hem-
şirelik eğitiminden beklenen sonuçlardan birisidir.[4,5] Çün-
kü hemşirelik mesleği doğası gereği sürekli problem çözmek 
ve profesyonel kararlar almak durumunda olan bir meslektir. 

Çağdaş hemşirelik eğitimi, hemşirenin hemşirelik uygu-
lamaları konusunda yeni bilgiler kazanabilmesi, insanı anla-
yabilmesi ve uygulamadaki güçlüklere karşı eleştirel düşün-
mesini gerektirmektedir.[6,7] Hastaya güvenilir, etkili ve ka-
liteli hemşirelik bakımı vermek için hastanın gereksinimini 
saptayıp, gerekli hemşirelik uygulamalarını hemen algılaya-
bilecek bilgi derinliğine sahip hemşire yetiştirmeye katkıda 
bulunmasından dolayı, eleştirel düşünme hemşirelik eğitimi 
açısından çok önemli bir yere sahiptir.[4,6]  

Hemşirenin klinik alanda kaliteli bakım sunabilmesi, oto-
nomisini sağlayabilmesi, profesyonelliğini sürdürebilmesi, 
hasta bakım ve yönetimini planlayabilmesi için eleştirel dü-
şünme becerisini kullanması gerekmektedir. Ayrıca toplu-
mun sağlığını koruma, geliştirme ve yaşam kalitesini arttır-
ma yönünde etkili hizmet verebilmek için hemşirelerin eleş-
tirel düşünme becerilerini kullanmaları beklenmektedir.[5,8,9]  

Üniversite eğitiminde analitik düşüncenin öğretilmesi, 
mümkün olduğunca problem çözme ve doğru eğilimler için 
düşünmenin kullanılmasına fırsat vererek öğrencilerin biliş-
sel ve zihinsel alışkanlıklarının geliştirilmesi gerekmektedir.[10] 
Hemşirelik için eleştirel düşünme vazgeçilmez temel bir öğe 
olmakla beraber hemşirelik eğitiminin eleştirel düşünmeyi ge-
liştirdiği yönünde yeterli kanıt yoktur.  Magnussen ve arka-
daşlarının (2000) yaptıkları çalışmada eğitim sürecinden geçen 
öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası eleştirel düşünme puanla-
rı arasında anlamlı fark bulunamamıştır.[11] Buna karşın, Kök-
demir (2003) eleştirel düşünmenin eğitimle kazanılabileceği-
ni bu nedenle üniversite eğitiminde yeniliğe açık, sorgulama-
ya dayanan ve öğrencilerin pasif alıcılar yerine aktif katılımcılar 
gibi davrandığı bir eğitim modelinin gerekliliğinin üniversi-
te eğitimi açısından çok önemli olduğunu vurgulamaktadır.[12]

Literatür incelendiğinde hemşirelik öğrencilerinin eleşti-
rel düşünme eğilim puanlarının düşük[13,14] ya da orta düzey-
de[15-17] olduğu görülse de yapılan çalışmalar eleştirel düşün-
me becerisinin akademik ve klinik başarı üzerinde etkili ol-
duğunu, eleştirel düşünme puanı yüksek olan hemşirelik öğ-
rencilerinin akademik ve klinik yönden daha başarılı olduk-
larını göstermektedir.[17-20] Ayrıca Kökdemir (2003), yaptığı 

çalışmada genel olarak öğrencilerin eleştirel düşünme pua-
nı yükseldikçe akademik performanslarının da yükseldiği, 
daha önemlisi bu yükselmenin ders çeşidinden bağımsız ol-
duğu sonucuna varmıştır.[12] Buna karşın Girot (2000) deği-
şik akademik düzeylerde eleştirel düşünme eğilimini ölçtüğü 
çalışmasında akademik düzeyler ile eleştirel düşünme arasın-
da anlamlı bir ilişki bulamamıştır.[21]

Literatür incelendiğinde sıklıkla hemşirelik öğrencileri-
nin eleştirel düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünmeyi etkile-
yen etmenler gibi konular araştırılmış, eleştirel düşünmenin 
akademik başarı üzerindeki etkisini ölçen kısıtlı sayıda ça-
lışmaya ulaşılabilmiştir. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin 
eleştirel düşünme düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki 
ilişkiyi inceleyen bu çalışma planlanarak literatüre katkı sağ-
laması hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, sağlık yüksekokulunda öğrenim görmek-
te olan hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme becerile-
ri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek amacı 
ile yapılan tanımlayıcı bir araştırmadır. 

Evren ve Örneklem: Araştırmanın evrenini 2010-2011 
öğretim yılında sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü 1., 2., 
3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 281 öğrenci oluştur-
maktadır. Araştırmanın yürütüldüğü 2010-2011 öğretim yılı 
güz yarıyılında kayıtlı, derse devam eden 1. sınıfta okuyan 84,  
2. sınıfta okuyan 72 öğrenci, 3. sınıfta okuyan 70 öğrenci ve 
4. sınıfta okuyan 55 öğrenci olmak üzere toplam 281 öğren-
ci araştırma kapsamına alınmıştır. Fakat çalışmaya katılmak 
istemeyen, ölçeklerdeki sorulara eksik cevap veren ve ulaşıla-
mayan öğrenciler olması nedeni ile çalışmanın örneklemini 
249 öğrenci oluşturmuştur. Ayrıca öğrencilerin eleştirel dü-
şünme eğilimleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin 
incelenmesinde 1. sınıf öğrencileri örneklem dışı tutulmuştur.

Veri Toplama Araçları: Verilerin toplanmasında öğrenci-
lerin yaş, cinsiyet, sınıf gibi bilgilerinin toplanmasına yönelik 
olarak araştırmacı tarafından oluşturulan bilgi formu, öğren-
ci transkriptleri ve California Eleştirel Düşünme Eğilim Öl-
çeği kullanılmıştır.

California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği: 1990 yı-
lında Facione ve arkadaşları tarafından geliştirilen Califor-
nia Eleştirel düşünme eğilim ölçeği kişinin eleştirel düşün-
me düzeyini değerlendirmek amacı ile kullanılmaktadır.[22]  
Ölçeğin Türkiye’deki geçerlilik güvenirlik çalışması Kökde-
mir tarafından 2003 yılında yapılmıştır. Analitiklik, açık fi-
kirlilik, meraklılık, kendine güven, doğruyu arama ve siste-
matiklik olmak üzere 6 alt boyuttan ve toplam 51 madde-
den oluşan ölçeğin Cronbach Alfa değeri .88 olarak bulun-
muştur. Ölçekteki 5., 6., 9., 11., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 
25., 28., 33., 36., 41., 43., 45., 49. ve 50. sorular tersinden pu-
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anlanarak hesaplanmıştır. Her alt ölçekten alınan puan top-
lamının 10 ile çarpılıp alt ölçekteki madde sayısına bölün-
mesi ile alt ölçeklerden alınan puanlar hesaplanmaktadır. Alt 
ölçeklerden alınan puanların toplanması ile de ölçekten alı-
nan toplam puan hesaplanmaktadır.  Değerlendirmede puanı 
240’dan (40x6) az olan kişilerin genel eleştirel düşünme eği-
limlerinin düşük, puanı 300’den (50x6) fazla olanların ise bu 
eğilimlerinin yüksek olduğu söylenebilir.[12]

Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin analizinde “SPSS 
for Windows 17.0” programı kullanılmıştır. Öğrencilerin 
eleştirel düşünme eğilim puanlarının hesaplanmasında sayı 
ve ortalama, sınıflara göre eleştirel düşünme eğilim puanının 
akademik başarı puanıyla ilişkisinin incelenmesinde korelas-
yon analizi ve sınıflara göre eleştirel düşünme puan ortalama-
ları arasındaki farkın belirlenmesinde varyans analizi ve ileri 
analiz olarakta Scheffe ileri analizi kullanılmıştır.

Bulgular

Öğrencilerin sınıflara göre cinsiyetleri ve yaş ortalamala-
rı Tablo 1’de verilmiştir. 152 kız 97 erkek öğrenci olmak üze-

re toplam 249 kişiden oluşan örneklemin genel yaş ortalama-
sı 21.956’dır.

Öğrencilerin sınıflara göre eleştirel düşünme eğilim puan 
ortalamaları ve sınıflara göre eleştirel düşünme eğilim puan 
ortalamaları arasındaki fark Tablo 2’de verilmiştir. Analiz so-
nucu sınıflar arasında eleştirel düşünme eğilim puan ortala-
maları bakımından fark olduğu görülmektedir. Farkın hangi 
sınıftan kaynaklandığını belirlemek için yapılan Scheffe ileri 
analizi sonucu 1. ve 2. sınıf ile 3. ve 4. sınıf şeklinde iki grubun 
oluştuğu ayrıca 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme 
eğilim puan ortalamalarının 3. ve 4. sınıf öğrencilerin orta-
lamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir.

Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim puanları ile akade-
mik başarıları arasındaki ilişkiyi gösteren Korelasyon anali-
zi Tablo 3’te verilmiştir. Yapılan analiz sonucu sınıfların aka-
demik ortalamaları ile eleştirel düşünme eğilim puan ortala-
maları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki buluna-
mamıştır. Ayrıca örneklemin akademik ortalaması ile eleşti-
rel düşünme eğilim puan ortalaması arasında da anlamlı bir 
ilişkiye rastlanmamıştır.
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Tablo 1. Öğrencilerin sınıflara göre cinsiyetleri ve yaş ortalamaları

	 Cinsiyet	 Yaş

Sınıf	 Kız	 Erkek	 Min.	 Maks.	 Ortalama

1 53 24 20 27 19.623
2 34 28 18 28 23.403
3 32 27 20 29 22.627
4 33 18 20 26 22.941
Toplam 152 97     21.956

Tablo 2. Öğrencilerin sınıflara göre eleştirel düşünme eğilim puanları 
arasındaki fark

Sınıf	 n	 Ortalama	 SS	 Önemlilik

1 77 269.40 2.320     F: 13.096 p: .000
2 62 268.60 2.607 
3 59 252.32 2.442 
4 51 253.77 2.906 
Toplam 249 261.95 1.365

p<0.001.  

Tablo 3. Öğrencilerin sınıflara göre eleştirel düşünme eğilim 
 puanları ile akademik başarı puanları arasındaki ilişki*

Sınıf	 n	 r	 r2 p

2 62 .102 .010 .432
3 59 .017 .028 .896
4 51 .003 .000  .981
Toplam 172 -.028 .078 .716
p>0.05; *Veri toplama aşaması dönem içerisinde gerçekleştirildiğinden dolayı 1. sınıf öğrenciler 
örneklem dışı tutulmuştur.



Tartışma

Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalamala-
rının 261.95’tir ve bu puan orta düzeyde eleştirel düşünme 
eğilimi olduğunu göstermektedir.[12] Hemşirelik öğrencileri-
nin eleştirel düşünme eğilimini inceleyen çalışmalarda genel 
olarak öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim puanlarının orta 
düzeyde olduğu ve bu çalışmayla uyum gösterdiği belirlen-
miştir.[15,17,19,23] Buna karşın literatürde hemşirelik öğrencile-
rinin eleştirel düşünme eğilim ortalamalarının düşük düzey-
de olduğunu belirten çalışmalarda bulunmaktadır.[13,14] Eği-
timcinin aktif, öğrencinin ise pasif ve alıcı olduğu eğitim mo-
dellerinde öğrencinin eleştirel düşünme becerisi gelişeme-
mekte ve öğrenciler etkin problem çözme yöntemlerini kulla-
namamaktadırlar. Bu nedenle eleştirel düşünme becerisi yük-
sek öğrenciler yetiştirmek için öğrencilerin eğitim sürecine 
aktif katılımlarının sağlandığı, eleştirel düşünme becerilerini 
içeren derslerin olduğu ve öğrencinin problem çözme bece-
rilerini kazandığı eğitim modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yapılan çalışmalar, özellikle probleme dayalı öğretim mo-
delinin uygulandığı eğitim modellerinde eleştirel düşünme 
eğiliminin eğitim süreci içerisinde arttığını göstermektedir.
[14,23] Buna karşın bu çalışmada tersi bir durum söz konusu-
dur. 1. ve 2. sınıf öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim puan-
ları 3. ve 4. sınıf öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde 
yüksek bulunmuştur. Bu bulgu, eğitim süreci içerisinde öğ-
rencilerin eleştirel düşünme becerilerinde gerileme olduğu 
yönünde bir yorum yapmak için yeterli değildir. Çünkü araş-
tırma kapsamına alınan gruplar birbirinden bağımsız oluştu-
rulmuştur ve eğitim sürecinden önceki eleştirel düşünme pu-
anları bilinmemektedir. Öğrencilerin eğitim süreci boyunca 
eleştirel düşünme eğilimleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edi-
nebilmek için, eğitimden önce ve sonraki verileri kapsayan, 
uzunlamasına çalışmalara gerek olduğunu düşünmekteyiz.

Bu çalışmanın bulgularına göre eleştirel düşünme eğilimi 
ile akademik başarı arasında ilişki bulunamamıştır. Bu bulgu-
ya benzer olarak Girot (2000) yaptığı çalışmada, eleştirel dü-
şünme becerisi ile akademik başarı arasında anlamlı ilişki bu-
lamamıştır.[21] Buna karşın literatürde eleştirel düşünme be-
cerisi ile akademik başarı arasında ilişki olduğunu gösteren 
çalışmalar da bulunmaktadır.[14] Bu farklılığın nedeninin öğ-
retim sürecinde didaktik öğretim anlayışının (konu merkez-
li, öğreticinin aktif öğrencinin pasif olduğu, öğretimin ezbere 
dayalı olduğu, öğrencinin söz hakkının olmadığı, motivasyo-
nun dışsal ve öğretimin sınıfla sınırlı olduğu) kullanılmasın-
dan kaynaklandığı düşünülebilir.

Sonuç ve Öneriler

Sonuç olarak, bu araştırmanın örneklemini oluşturan 
hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerinin orta 
düzeyde olduğu, 1. ve 2. sınıf öğrencilerin eleştirel düşünme 
eğilim puan ortalamalarının 3. ve 4. sınıf öğrencilerin orta-

lamalarından yüksek olduğu ve eleştirel düşünme eğilimi ile 
akademik başarı arasında anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır. 

Bu sonuçlar doğrultusunda: 
•	 Eleştirel	düşünme	becerisi	daha	yüksek	öğrenciler	ye-

tiştirmek için müfredatta yeni düzenlemeler yapılma-
sı ve müfredata eleştirel düşünmeyi geliştirici derslerin 
konulması

•	 Öğrenci	merkezli	bir	eğitim	modeline	geçiş	yapılması	
•	 Öğrencilerin	 eğitim	 süreçlerindeki	 eleştirel	 düşünme	

becerilerindeki gelişimi ölçebilecek uzunlamasına ça-
lışmaların yapılması önerilmektedir.
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