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GİRİŞ

Duygu, fizyolojik ve bedensel bir yaşantı veya bir 
hisle ilişkili farkındalık ve diğerlerince gözlenebilen 
davranışlarda sergilenen ifadeler olarak tanımlan-
maktadır1. Mayer, Salovey ve Caruso (2000)’ya göre 
duygunun tanımı, bireyin ilişkilerinde gösterdiği dört 
bileşenden oluşan fizyolojik, deneyimsel ve bilişsel 
tepkilerdir. İlk bileşende duyguların farkına varma, 
bedeni kullanarak ve ses tonu ile gösterme, ikinci 
bileşende duyguları tanımlayabilme, üçüncü bileşen-
de duyguları deneyimleme yeneteği ve son bileşen-
de ise duyguları düzenleme yeteneği yer alır2. Fridja 
(1996) duygu oluşum sürecinde ilk olarak bireyde bir 
olaya karşı tepki oluştuğunu, oluşan tepkinin niteliği-
nin, bireyin sahip olduğu mizaç ve eğilimlerinin etkisi 

altında şekillenip duyguyu oluşturduğunu ve oluşan 
duygunun da davranışın oluşmasına neden olduğunu 
ifade belirtmiştir3. Ayrıca; duygunun ortaya çıkması-
nın, bireyin geçmişine ve kişilik özelliklerine göre şe-
kil aldığını söylemek olasıdır4. 

Duygu ortaya çıktıktan sonra bunun fark edilmesi ve 
uygun bir şekilde gösterilmesi önem kazanmaktadır. 
Kişi, ancak kendi duygularını tam olarak algıladığında 
ve yönettiğinde ilişkilerinde başarılı olabilir5. 

Kişinin duygularını anlaması, başkalarına empati 
duyması ve duygularını düzenleyebilme yetisi Daniel 
Goleman tarafından duygusal zeka (DZ) olarak tanım-
lanmaktadır. Bu tanıma göre kişinin duygularının far-
kında olması, duyguları gösterme, duygularını yöne-
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When providing care, it is very important for the nurse to un-
derstand the patient, to manage his/her emotions, to empathize, 
and communicate with the patient effectively. In order to achieve 
this, nurses primarily need to aware of, express, and manage the-
ir own feelings and develop skills of empathy. Because the use of 
these developed skills in occupational practices would increase 
the quality of care, it is important to make these skills gained 
during training period. In this review, affective domain skills of 
nursing students in their undergraduate education were revie-
wed in the light of current literature.  
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Öz

Hemşirenin bakım hizmeti verirken hastayı anlayabilmesi, onun 
duygularını yönetebilmesi için etkili iletişim kurması ve empati 
yapabilmesi çok önemlidir. Bunu yapabilmesi için hemşirelerin 
kendi duygularını fark etmesi, dile getirmesi, yönetmesi ve empa-
ti becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Bu becerilerin mesleki 
uygulamalarda kullanımı bakımın kalitesini artıracağından eği-
tim sürecinde kazandırılması önem kazanmaktadır. Bu derleme-
de, hemşirelik öğrencilerinin lisans eğitimlerinde duyuşsal beceri-
leri düzeyleri güncel literatür ışığında gözden geçirilmiştir.
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tebilmesi, diğer kişilerle empati yapabilme becerisi 
duygusal zekanın bileşenlerini oluşturmaktadır6.

Sağlıklı bir şekilde duygularının farkında olan ve gös-
terebilen bireylerde empati yeteneği de gelişmiş olur. 
Empati, duygusal olarak kendini başkalarının yerine 
koyabilme kapasitesini gösterdiği için öncelikle kişi-
nin kendi duygularını tanımasını gerektirmektedir7,8. 

Hemşirelikte Duyuşsal Alanın Önemi 

Hemşirelik mesleği insan insana ilişkiyi temel alır ve 
hemşirelik mesleğinde hemşire, temel sorumluluğu 
olan bakım görevini, sağlıklı/hasta bireylerle kurduğu 
ilişki ile yapabilir ve bu ilişki, bakımın temelini oluş-
turur. Hemşire kuramcılardan Peplau ve Orlando, 
sağlıklı/hasta bireylerin gereksinimlerini her zaman 
açıkça dile getiremediklerini, hemşirenin bu gerek-
sinimleri belirleyebilmesi için iyi düzeyde kişilerarası 
ilişki becerilerine sahip olması gerektiğine vurgu yap-
maktadırlar9. Kişiler arası ilişkilerde başarılı olabil-
mek için ise duyuşsal alan becerilerinin kullanılması 
gerekmektedir. 

Bireyin başkalarının duygularını anlamasının en iyi 
yolunun, kendi duygularına karşı geliştirmiş olduğu 
farkındalıktan geçtiği belirtilmektedir10. Duygularının 
farkında olan kişilerin, duygularını kontrol edebildiği, 
yönetebildiği ve bu duyguları kullanarak zorlu durum-
lara daha iyi uyum sağlayabildikleri, sorunlarını daha 
kolay çözümleyebildikleri ayrıca başkalarının duygu-
larını da daha rahat anlayabildikleri belirtilmekte-
dir11. Duygularını tanıyan, yöneten, empati yapabilen, 
ilişkilerini yönlendirebilen, kendisini gerçekleştiren 
hemşirelerin hem kendi ruh sağlığını koruyabildiği 
hem de sağlıklı/hasta bireylere bakımda bulunurken, 
bu yeteneklerini kullanıp bakımın kalitesini arttırdığı 
dile getirilmekte ve bu sayede toplumun ruh sağlığını 
da korumaya katkı sağladıkları belirtilmektedir12,13.

Hemşirelikte Duyuşsal Alan Becerilerinin Kullanımı

Hemşirelerin empati yapabilmesi, hasta/sağlıklı bireyi 
tam anlamıyla anlayıp, gereksinimlerini belirlemesi ve 
bu gereksinimlerin giderilmesinde yardım edebilmesi 

önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir7,14,15. 
Yapılan araştırmalarda, hemşirenin bireyi önemli 
ve değerli görüp kabullenmesi, saygı göstermesi ve 
empatik yaklaşımda bulunmasının, bireyin hemşi-
reye güven duymasını sağladığı, bu sayede bakım 
için gerekli olan terapötik ortamın sağlanmış ol-
duğu belirtilmektedir16,17. Hastadaki olumlu geliş-
melerin de, hemşirelerde mesleki doyum sağladığı 
vurgulanmaktadır18,19. Ayrıca, hemşirelik mesleğinin, 
hastalarla doğrudan birebir etkileşimde bulunmayı 
gerektirmesi ve sağlık bakımının ekip ile iş birliği içe-
risinde sunulması, duyguları yönetme becerisini et-
kin bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir20.

Gelişmiş duygusal zeka becerisine sahip hemşirelerin 
karşılaştığı stresli durumların üstesinden gelip, so-
runları zorlanmadan çözümledikleri21-23 ve yeterlilik 
duygusu ile kendini başarılı hissedip iş doyumlarının 
arttığı belirtilmektedir23,25. 

Bunların dışında duygusal zeka kavramı üzerine ya-
pılan sistematik incelemelerde, duygusal zeka bile-
şenlerinden duyguları tanıma, fark etme ve empati 
yapma becerilerinin hemşirelik uygulamalarının 
merkezinde olduğu ve duygusal zeka düzeyinin etik 
karar verme, eleştirel düşünme, araştırma bulguları 
ve kanıtların uygulamada kullanımı, bakımın kalitesi 
ve hasta çıktılarını etkilediği26 ayrıca, hemşirelerde li-
derlik, kritik bakım, eğitim/iş birliği, planlama/değer-
lendirme, kişiler arası ilişkiler, iletişim ve profesyonel 
gelişim gibi hemşirelik becerilerinin duygusal zeka 
düzeyi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir20,27-30.

Hemşirelik Öğrencilerinde Duyuşsal Alan Beceri 
Düzeyleri 

Duyuşsal alan becerileri farklı kuram ve teorileri te-
mel alarak geliştirilen çeşitli ölçeklerle ölçülebilmek-
tedir ve bu becerilerin düzeyleri, ölçek toplam puan 
ortalamalarına göre yeterli/yetersiz, düşük/orta/
yüksek gibi derecelendirilebilmektedir. Hemşirelik 
öğrencilerinin duygusal farkındalık düzeylerini ince-
leyen çalışmalarda duyguları fark etme becerilerinin 
yetersiz olduğu31-33; duyguların gösterilmesine yöne-
lik yapılan çalışma bulgularına göre de öğrencilerin 
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duygularını yeterince gösteremediği belirtilmiştir22,34. 
Ayrıca, literatürde hemşirelik öğrencilerinin empati 
becerilerinin düşük ya da orta düzeyde olduğu ifade 
edilmektedir14,17,31,35-40. Duygusal zeka düzeyleri ince-
lendiğinde ise, genel olarak düşük ya da orta düzeyde 
duygusal zekaya sahip oldukları belirtilmiştir30-32,34,41-

44. Bu bulgular doğrultusunda, duygusal zeka düzeyi, 
duygusal farkındalık, duyguları gösterme ve empati 
becerilerinin hemşirelik öğrencilerinde geliştirilmesi 
gereken beceriler olduğu görülmektedir. 

Hemşirelik Eğitiminde Duyuşsal Alanı Geliştirmeye 
Yönelik Çalışmalar 

Hemşirelik eğitimi alan lisans öğrencilerinin eğitimle-
ri sırasında duyuşsal alan becerilerinin geliştirilmesi 
için hemşirelik eğitim programlarında yeni düzenle-
melerin yapılmasının gerekli olduğu görülmektedir41. 

Literatürde eğitimleri sırasında öğrencilere, kendi 
duygularını fark etmeleri, duygularını kontrol etme 
ve duygusal tepkilerini anlamlandırma becerilerinin 
kazandırılması için destek olunması gerektiği, öğren-
cilerin bu alandaki becerilerini hasta bakımında kul-
lanmaları konusunda yönlendirilmesi ve bu konudaki 
eğitimlerine daha fazla önem verilmesi gerektiği be-
lirtilmektedir22. 

Literatür incelendiğinde lisans eğitiminin duyuşsal 
alan becerilerini geliştirmeye etkisini inceleyen çalış-
malar çok kısıtlı olmakla birlikte yalnızca empati be-
cerisindeki gelişimi inceledikleri belirlendi. Duyguları 
ifade etme, fark etme gibi diğer beceriler üzerine et-
kisinin incelenmediği görüldü. 

Hemşirelikte lisans eğitiminin empatik beceri üzerine 
etkisinin incelendiği çalışmalarda ise, sınıflar arasında 
empatik beceri puan ortalaması yönünden istatistik-
sel olarak anlamlı farklılık olmaması, yürütülen lisans 
eğitim programının öğrencilerin empatik beceri dü-
zeylerinin gelişmesine fazla katkı sağlamadığı yönün-
de değerlendirilmiş ders içerikleri ve yöntemlerinin 
yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir35. 
Bunun tersine farklı eğitim programlarıyla lisans eği-
timi alan hemşirelik öğrencilerinin eğitim yılı arttıkça 

empatik beceri puanlarının arttığına dikkat çeken ça-
lışmalar da bulunmaktadır17,45,46. Bir başka çalışmada, 
ise empatik eğilimin birinci sınıflarda, empatik beceri-
nin ise dördüncü sınıflarda daha yüksek olduğu, sınıf-
lar arttıkça empatik beceride artış, empatik eğilimde 
azalma olduğu belirtilmektedir47. Bu verilerden yola 
çıkarak yapılan çalışmaların lisans eğitimi ile empati 
becerisinin geliştirilebileceğini gösterdiğini söylemek 
olasıdır. 

Bunun dışında yapılan bir çalışmada ise, hemşire-
lik öğrencilerinin lisans eğitimleri sırasında aldıkları 
“Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği” dersinin de 
öğrencilerinin duygusal durumlara yaklaşma bece-
risini geliştirme üzerinde etkili olduğu gösterilmek-
tedir48. Hemşirelik lisans eğitimi sırasında verilen 
“Kendini Tanıma ve Girişkenlik” dersinin ise duyguları 
kolaylıkla gösterebilme özelliğini de içinde barındıran 
atılganlık beceri düzeylerini geliştirdiği belirtilmekte-
dir49. “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği” eğitimi 
ve uygulamaları ile “Kendini Tanıma ve Girişkenlik” 
dersleri ile öğrencilerin hastaların duygularına yak-
laşabilmeleri, ele alabilmeleri ve duygulardan kaçın-
mayı etkileyen faktörleri tanıyabilme ve duygularını 
kolaylıkla gösterebilme becerilerini kazanmalarının 
sağlanmakta olduğu görülmektedir. 

SoNuç 

Öğrencilerde bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanla-
rı geliştirmeye yönelik verilen hemşirelik eğitiminin 
duyguları fark etme ve tanımlamaya yönelik tutum 
geliştirmede yeterince etkili olup olmadığı bilinme-
mektedir. Çalışmalar ağırlıklı olarak lisans eğitimi ile 
empati becerisinin geliştirilebilir olduğunu göster-
mektedir. Az sayıda çalışmada da duygulara yaklaşa-
bilme ve duyguları gösterme becerilerinin geliştiri-
lebildiği belirtilmiştir. Duyguları fark etme gibi diğer 
duyuşsal alan değişkenlerini geliştirmeye yönelik 
hemşirelik öğrencilerinde yapılan herhangi bir çalış-
maya rastlanmamıştır. Bu anlamda çalışmalar yeter-
siz kalmaktadır. Empati dışındaki duyuşsal alan bece-
rilerini geliştirmede etkinliği test eden çalışmaların 
yapılması gerekmektedir. 
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Duyguları temel alan eğitim programlarının geliştiri-
lip etkinliğinin test edildiği çalışmaların yapılması ve 
çalışma sonuçlarının hemşirelik eğitimine uyarlan-
ması sağlanabilir. Duygularını tanımlama ve empati 
becerisi gelişmiş olarak mezun olan hemşirelerin bu 
becerilerini davranışa dönüşmesi ve mesleki yaşam-
da kullanması ile hemşirelik bakımında, kişiler arası 
ilişkilerde ve ekip çalışmasında daha verimli ve do-
yumlu çalışmalarını sağlayacak ve böylece meslekle-
rinde başarılı olabileceklerdir. 
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