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ÖZET 

Giriş ve Amaç: Klinik eğitimde yansıma yönteminin kullanılması, öğrencilerin deneyimler yoluyla 

öğrenmesini, yaptıklarının bilincinde olmasını, üzerinde düşünmesini, kendi öğrenmelerinden 

sorumluluk duymasını, yanlışlarını görüp düzeltebilmesini, eleştirel düşünmesini, problem çözme ve 

araştırma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi olumsuz etkileyen durumlarda öğrencilerin baş 

edebilmesini geliştirmektedir. Bu araştırma, “Çocuk Büyüten Aile ve Hemşirelik” dersi alan hemşirelik 

3. sınıf öğrencilerinin çocuk kliniği uygulama alanlarında klinik yansıma raporlarının incelenmesi ile 

elde edilen öğrenme deneyimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Bu araştırma niteliksel araştırma desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın 

verileri, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde 2018-2019 

öğretim yılı bahar döneminde araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, 

araştırmaya katılmayı kabul eden, çocuk büyüten aile ve hemşirelik dersini alan ve çocuk kliniklerinde 

uygulamaya çıkan öğrencilerin (n=51) 153 adet raporu oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, klinik 

yansıma raporlarının içerik analizi yöntemiyle elde edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmada 3. sınıf hemşirelik öğrencileri klinik yansıma raporlarındaki öğrenme 

deneyimlerini dört ana tema ve altı olumlu, beş olumsuz toplam 11 alt temada açıklamışlardır. Klinik 

yansıma raporlarının ana temaları; olayın önemi, durumun tanımlanması, durumun analizi ve eylem 

planıdır. Araştırmada öğrencilerin, çocukların gelişimsel özelliklerini ve çocuk hasta ile erişkin 

hastaların farkını anladıkları, mesleki gelecek planlarında çocuk hemşireliğine ilgilerinin arttığı, 

korucuyu pediatrinin önemini kavradıkları, çocuk ve aile ile empati kurmaya çalıştıkları, klinik 

hemşirelerinin öğrenciyi çocuğun bakımına katılma konusunda cesaretlendirmelerinin öğrencilerin 

kendine güvenini geliştirdikleri belirlenmiştir. Buna karşın öğrencilerin, çocuk kliniklerinde ağrı 

deneyimleyen çocukları görünce üzülmeleri, invaziv uygulamalardan korkmaları, öğrencilerin ve klinik 

hemşirelerinin çocuklarla iletişim kurmakta zorlanmaları, ailelerin bilgi eksikliği, olumsuz aile 

tutumları gibi sorunlar olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: Çalışmanın bulguları, hemşirelik öğrencilerinin çocuk kliniğinde öğrenme deneyimlerine ve 

sorunlarla baş etme yöntemlerine ışık tutucu ve yol gösterici niteliktedir. 
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ABSTRACT 

Introduction and Objective: The use of reflection method in clinical education improves students 

'ability to learn through experiences, to be aware of what they are doing, to think about them, to be 



responsible for their own learning, to see and correct their mistakes, to think critically, to improve 

students' skills in situations that negatively affect learning by developing problem solving and 

research skills. The aim of this study is to determine the learning experiences of nursing 3rd year 

students who took Nursing Practice of the Childrearing Family lesson by examining clinical reflection 

reports in the application areas of pediatrics clinic. 

Method: This research was conducted in accordance with the qualitative research design. The data of 

the study was collected by the researchers in the 2018-2019 academic year in KTO Karatay University 

School of Health Sciences Nursing Department. The participants of the study consisted of 153 reports 

(n = 51) of the students who agreed to participate in the study, who took the Nursing Practice of the 

Childrearing Family lesson and applied them in the pediatrics clinics. The data of the study were 

obtained by the content analysis of the clinical reflection reports. 

Results: In the study, 3rd grade nursing students explained the learning experiences in clinical 

reflection reports in four main themes and six positive and five negative total 11 sub-themes. The 

main themes of clinical reflection reports are; the importance of the event, the definition of the 

situation, analysis of the situation and action plan. In the research, it was determined that the 

students understood the developmental characteristics of the children and the difference between 

the children and the adult patients, increased their interest in pediatric nursing in their professional 

future plans, understood the importance of the protective pediatrics, tried to develop empathy with 

the child and family, the clinical nurses encouraged the students to participate in the care of the child 

and developed the students' self-confidence. On the other hand, it was found that the students had 

to worry about seeing children experiencing pain in their pediatric clinics, fear of invasive practices, 

difficulty in communicating with children, lack of knowledge of families, negative family attitudes. 

Conclusion: The findings of the study have illuminating and guiding features the learning experiences 

and coping methods of nursing students in the pediatrics clinic. 
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