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ÖZET
AMAÇ: Bu çalıșma, hemșirelerin araștırmaya ilișkin görüșleri,araștırmaya katılma durumları ve araștırmaya ilișkin bilgi 

gereksinimlerini saptamak amacıyla yapılmıștır. ARAȘTIRMANIN TÜRÜ: Tanımlayıcı araștırma türünde yapılmıștır.
VERİ TOPLAMA TARİHİ VE YÖNTEMİ: Ankara İli Belediye sınırları içinde yer alan hastanelerde çalıșan 344 

hemșireyi kapsayan bu çalıșmada araștırmacılar tarafından hazırlanan soru kağıdı kullanılmıș ve araștırmanın verileri 24 
Mart- 25 Mayıs 2000 tarihleri arasında toplanmıștır. BULGULAR: Hemșirelerin%19.1 inin bilimsel yayın izlediği, %46.5 
inin bilimsel toplantılara katıldığı %67.4 ünün çalıștığı alanda araștırma yapma isteği duyduğu belirlenmiștir. Hemșirelerin 
%75.1inin araștırmalara katıldıkları ve araștırmalara katılan hemșirelerin%40.9 unun ise sadece veri toplama așamasında 
yer aldıkları görülmüștür. Hemșirelerin %67.4 ünün bir araștırmayı tümüyle yürütemedikleri ve bu hemșirelerin %32 sinin 
bilgi yetersizliğini,%17.9 unun ise zaman yetersizliğini neden olarak ileri sürdükleri saptanmıștır. Hemșirelerin %62.8 inin 
araștırma yapmaya ve araștırma eğitimi alamaya istekli olduğu belirlenirken bilimsel yayın takibi ve bilimsel toplantılara 
katılmanın araștırma yapma ve eğitim isteme üzerinde olumlu etkisi saptanmıștır. SONUÇ: Bu çalıșma,hemșirelerin araștır-
malara katılma ve araștırma yapma konusunda yeterli düzeyde olmadıklarını, çalıșma ortamının destekleyici hale getirilmesi 
yanında araștırma eğitimine gereksinim duyulduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcük:  Araștırma,Hemșireler, Görüș, Katılma, Bilgi gereksinimi

NURSES’ VIEWS ON THEIR RESEARCH ACTIVITIES AND THEIR VIEWS 
TOWARDS RESEARCH AND NURSES’ NEEDS OF KNOWLEDGE 

ABSTRACT
PURPOSE: The aim of this study was to describe nurses’ views on their research activities and their views towards 

research and nurses’ needs of knowledge. TYPE OF STUDY: This study was conducted as a descriptive research type.
DATA COLLECTION METHODS AND DATE: Data were collected between the dates of 24 March-25 May of the 

year 2000. This study was conducted on the 344 nurses who were working in the hospitals that include in the border of the 
city of Ankara Municipality and the data were collected using questionnarie that were prepared by the researchers. 

FINDINGS: %19.1 of the nurses are reading scientifi c publication, %46.5 are participating in scientifi c meetings, %67.4 
have an interest to participate in research activities in their work area, %75.1 are participating in the reseacrhes and %40.9 
of them only participate in data collection process.It was learned that % 67.4 of the nurses couldn’t involve effectively in 
the research and %32 of them gave lack of kowledge and %17.9 gave lack of time as the reason for this. It was learned that 
%62.8 of the nurses are willing to do reseacrh and learn research methods and it was learned that reading scientifi c publica-
tions and participating in scientifi c meetings effects willingness to conduct research and need education in a positive way.

RESULTS: This study has showed that nurses are not in a suffi cient level to conduct and participate in researches and 
there is a need for increasing the support in the workplace and also there is a need for the research training.

Key Words: Reaesrch, Nurses, View, Participate, Needs of kowledge.

GİRİȘ
Her meslek gurubunun amacı, en yüksek 

düzeyde etkin ve yararlı hizmet sunmaktır. Bu 
amaca erișilebilmesi için meslekler, kendi mes-

leki bilgi yapılarını ve mesleki uygulamalarını 
geliștiren bilimsel araștırmalara gereksinim duy-
maktadır. Hemșirelik alanında bu gereksinimin 
doğmasında, hemșireliğin diğer mesleklerden 
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ayrı kendi bilgi yapısını olușturarak değișim 
yapmasının zorunluluğu önemli bir etken 
olmaktadır.

Hemșirelik mesleğinin gelișmesinde önemli 
olan hemșirelik araștırmaları, bilimsel araștırma 
süreci doğrultusunda hemșirelik araștırma prob-
lemlerini ele almaktadır.Tüm gelișmiș ülkelerde, 
klinik uygulamaların, uygulamaların yönetimi-
nin ve politik karar verme sürecinin araștırma 
sonuçlarına dayalı ve bilimsel gelișmeler 
ıșığında yapılması kabul görmektedir. Hem-
șirelik araștırmalarının Florance Nightingale 
ile bașladığı bilinmekle birlikte, hemșirelikte 
geleneksel yapının,hemșirelik uygulamalarında 
karar verme sürecinde hemșirelerin önceki 
deneyimlerine dayanan ya da öncekilerin iste-
mine dayalı benzeri eylemlerle sürdürülme eği-
limi gösterdiği bilinmektedir. Ancak, gelișen 
yeni eğilim ise araștırmalara dayalı hemșirelik 
uygulamalarının geliștirilmesi yönünde (Funk 
ve arkadașları, 1991a, 1995a; Camiah, 1997) 
yoğunluk kazanmaktadır.

Hemșirelik uygulamalarının kanıta dayalı 
(araștırma sonuçlarına dayalı) uygulamalara 
dönüșmesi, hemșirenin rol ve sorumlulukları 
arasında,araștırmalara katılma ve araștırma 
sonuçlarının uygulamaya geçirilmesini kișisel 
bir seçimin ya da tercihin ötesinde mesleki 
bir sorumluluk olduğuna ișaret etmektedir. 
Hemșirelik araștırmaları ile gelișen hemșirelik 
biliminde yeni teori ya da modellerin uygula-
maya geçirilmesi ve bilimsel araștırmalar ile 
değerlendirilerek, hemșirelik uygulamalarının 
geliștirilmesi öngörülmektedir (Raudonis, Acton, 
1997; Rosswurm, Larrabee, 1999, Upton, 1999, 
Sitzia, 2001).

Yirminci yüzyılın hemșireliğin saygın 
meslek olarak önemini ortaya koyma özelliği 
gösterdiği ve gelișmiș bir meslek olarak hem-
șireliğin sağlık politikalarında -karar vericileri 
etkileyerek- önemli katkılarının ortaya konul-
duğu bilinmektedir. Bu mesleki gücü kazan-
masında hemșirelik araștırmalarının rolü bașka 

bir deyișle kanıta dayalı/araștırma sonuçlarına 
dayalı önerilerin geliștirilmesi etkili olmuștur. 
Uluslararası hemșirelik Konseyi (ICN) de 1988 
yılından 1993 yılına dek bir çok Ulusal Hem-
șirelik Dernekleri ile hemșirelikte araștırmanın 
geliștirilmesi, sonuçlarının hemșirelik uygulama-
larında kullanılması ve araștırmaların yayınlan-
ması konularına öncelik vererek üye ülkelerde 
hemșirelik araștırmalarının geliștirilmesinde 
destek olmuștur (Oguisso, 1994).

Ulusal ve uluslararsı literatürde, hemșirelik 
araștırmaları yıllara paralel olarak hem niceliksel 
hem de niteliksel gelișme göstermektedir. Buna 
karșın halen hemșirelik araștırmalarına dayalı 
hemșirelik uygulamalarından söz edebilmek 
oldukça güçtür. Bu güçlüğü etkileyen faktörler 
yine yapılan hemșirelik araștırmaları ile ele 
alınmıș ve engeller arasında bir çok hemșire-
nin, hemșirelik araștırmalarına ilișkin bilgisinin 
yeterli olmadığını bildirdiği saptanmıștır (Bur-
rows, McLeish, 1995; Rolfe, 1996; Dunn ve 
arkadașları, 1998; Retsas, 2000).

Yapılan bir çok çalıșmada, hemșirelik araș-
tırmalarının uygulamaya geçirilmesinde hem-
șirenin araștırmaya verdiği değerin, araștırma 
bilgi ve beceri düzeyleri ile ilișkili olduğunu 
ortaya koymuștur (Berggren, 1996; Hicks, 
1996, Hundley ve arkadașları 2000). Hemși-
relerin araștırmanın önemi ve değerine ilișkin 
olumsuz algılamalarının da,hemșirelik uygula-
malarının değișimine ve yeni uygulamalar karșı 
gösterdikleri direnç üzerinde etkili olduğu gibi 
araștırmalara katılmalarını, araștırma sonuçla-
rını kullanmalarında da önemli etki gösterdiği 
saptanmıștır (Veeramah, 1995; Camiah, 1997). 
Yapılan diğer çalıșmalarda araștırmanın niteli-
ğini ve anlamını değerlendirmede hemșirelerin 
kendilerini yeterli düzeyde görmediklerini ortaya 
koymaktadır (Stetler, DiMaggio, 1991; Funk ve 
arkadașları 1995a).

Uzun yıllara dayalı olarak tartıșılan hemșire-
nin araștırmacı rolü, belirli bir düzeyde araștırma 
eğitimi alan hemșirelerde beklenen görevler 
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arasında önemle ele alınmaktadır. Hemșirelerin 
araștırma yaparak bu süreçte aktif olarak yer 
almaları yanında araștırmaları okumaları, araș-
tırmaları değerlendirerek ve araștırma sonuçla-
rını uygulamalarda kullanmaları beklenmektedir 
(Hinds, Gattuso, Morrell, 2000).

İngiltere’de yapılan bir çalıșmada,hemșirele-
rin büyük çoğunluğunun, araștırmalara katıldık-
ları ancak çalıșmalarını yayınlamakta araștırma 
bilgisinin yetersizliği, kendine güven eksikliği ve 
zaman yetersizliği nedeniyle gerçekleștiremedik-
leri bildirilmektedir (Hicks, 1993, 1995). Buna 
karșın Hicks’in yaptığı çalıșmada, lisans düze-
yindeki temel hemșirelik programında yer alan 
hemșirelik araștırma eğitimi üzerine ek olarak 
yürütülen araștırma eğitimin, hemșirelerin araș-
tırmaya katılımını ve yayın yapma aktivitesine 
olumlu etkisi gösterilmiștir (Hicks, 1995).

Hemșirelerin araștırma sürecinde yașadığı 
güçlükler arasında yer alan bilgi yetersizliği,-
araștırma metodolojisine ilișkin eğitimin temel 
hemșirelik programlarında önemle ele alınmasını 
gerekli kılmaktadır (Akinsaya, 1994). Kuzey 
Amerika ülkelerinde, hemșirelik temel eğitimi 
olan, lisans düzeyi programlarında hemșirelik 
araștırma eğitiminin 1940’lı yıllardan bu yana 
önemle ele alındığı bilinmesine karșın bir çok 
Avrupa ülkesinde hemșirelik eğitiminin Üni-
versite düzeyinde eğitime dönüștüğü yıllar olan 
1980 ve 1990’lı yıllarda hemșirelik araștırma 
eğitimi temel eğitim programları içinde önemle 
ele alınmaya bașlandığı bildirilmektedir (Cooke, 
Green, 2000). Araștırma eğitimini temel eğitim 
programlarında yer almasına, karșın yapılan bir 
çalıșmanın sonucunda ise hemșirelik öğrencile-
rinin öğrenimleri sırasında araștırma metodolo-
jisine ilgisiz kaldıkları ve araștırma metodolojisi 
yerine hemșirelik uygulamalarını öğrenmeye 
eğilimli oldukları bildirilmiștir (Ax, Kincade, 
2001). Hemșirelerin araștırma metodolojisi 
yanında istatistiksel analizi anlama (Hicks, 1993, 
1995; Dunn ve arkadașları, 1998; McCaughan ve 
arkadașları, 2002; Oranta ve arkadașları, 2002), 

yabancı dil nedeniyle yapılmıș araștırmaları 

anlama güçlüğü (Nilsson, kajermo ve arkadașları 

1998; Oranta ve arkadașları, 2002) hemșirelerin 

araștırma ile ilgilenecekleri zamanın olmaması 

(Lacey, 1994, Hicks, 1993, 1995; McSherry, 

1997; Dunn ve arkadașları, 1998; Nilson, 

Kajermo ve ark., 1998), hekimlerin destek eksi-

kiliği (Lacey, 1994; Rodgers, 1994; Dunn ve 

ark., 1998; Parahoo, McCaughan, 2001; Oranta 

ve ark., 2002) araștırmalara katılmada yașanan 

güçlükler arasında gösterilmiștir.

Araștırma; bilinmeyen olay ve etmenleri 

ortaya çıkarmak, bilinenleri geliștirmek,her hangi 

bir konuyu aydınlatmak, bir soruna çözüm getir-

mek, belirli kavram, kuram ya da yasalara ulașa-

bilmede kullanılan bilimsel sorgulama sürecidir. 

Belirli bilimsel kurallara bağlı olarak yürütülen 

bu süreç araștırma probleminin olușturulması, 

bu problemin olușturulabilmesi için gerekli 

literatüre ulașma, araștırma türünün belirlene-

rek çalıșmanın tasarımının yapılmasını, verilerin 

toplanarak analiz edilmesini, değerlendirilerek 

sonuçların çıkarılmasını ve araștırma raporunun 

yazılarak çalıșmanın yayınlanmasını kapsamak-

tadır. Bilimsel yöntemin benzer kuralları hemși-

relik araștırmalarında da kullanılmaktadır.Ancak 

yapılan bilimsel araștırmanın hemșirelik araștır-

ması olabilmesinde olușturulan araștırma prob-

leminin hemșirelikle ilișkili olması ve çalıșma 

sonuçlarının hemșirelikle ilișkili ve hemșirelik 

alanında kullanılabilir olması gereklidir. Bu 

nedenle hemșirelik araștırmalarının, hemșirelik 

eğitimi, hemșirelik yönetimi ve hemșirelik uygu-

lamalarını ele alması zorunludur (Bayık, 2002). 

Araștırma sürecinde bilimsel yöntemlerin doğru 

kullanılması, araștırma sonuçlarının geçerli ve 

güvenilir olmasında büyük öneme sahiptir. 

Bilimsel temeli zayıf ya da bu temeli oluștur-

mayan çalıșmalar hiçbir yarar sağlamayacağı 

gibi emek,zaman ve paranın boșa harcanmasına 

neden olabilmektedir. Doğru araștırma tasarımı-

nın olușturulması ve uygulanmasının,çalıșmanın 

niteliği ve sonuçlarının uygulamada kullanılabi-
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lirliği açısından önemli olması (Aksayan, 2002) 

araștırmacı/ların çalıșma yaptıkları konuya 

ilișkin bilgi ve donanımları yanında bilimsel 

araștırma yöntemlerini çok iyi bilinmelerini 

gerekli kılmaktadır.

 Hemșireler, araștırma yaparak aktif olarak 

araștırmalara katılmanın yanı sıra yapılan araș-

tırmaları takip ederek -araștırma makalelerini 

okuma, değerlendirme- bilgilerini güncelleș-

tirme çabası göstermelidirler ki bunun sonucunda 

araștırma sonuçlarının uygulamalarda kullanılıp 

kullanılamayacağı değerlendirilebilmektedir. 

Ancak, araștırma okuma, bilgi ve beceri gerekti-

ren aktif bir süreçtir ve bu surecin etkin kılınması 

için özel çabalar gösterilmektedir. Bu çabalardan 

en önemlisi araștırma bilgisinin geliștirilmesi ve 

bu bilginin yardımıyla okunan çalıșmanın değer-

lendirilebilmesi için karșılaștırma becerilerinin 

geliștirilmesidir (Traynor, Rafferty, 1999).

Bugün halen tüm dünyada, araștırma yapan 

hemșirelerin büyük çoğunluğunu akademisyen 

hemșirelerin olușturmasına karșın uygulama 

alanındaki hemșirelerde de kendi araștırma-

larını yaparak bu sürece katılmaları giderek 

artmaktadır. Ancak, hemșirelik araștırmalarının 

geliștirilmesinde; iyi bir araștırma eğitimine 

sahip doktora derecesi, uygulama alanlarında 

yapılacak araștırmaların sorumluluğunun alın-

masında gerekli bir nitelik olarak, bir çok hastane 

organizasyonu içinde, araștırmacı pozisyonunda 

yer almaktadır (Medoff-Cooper, Lamb, 1989). 

Ayrıca akademik eğitim kurumları ile klinik 

alanların ișbirliği içinde araștırma yapma; iste-

nen,geliștirilen bir model olarak ele alınmakta 

ve araștırmalarla uygulama alanlarının birleștiril-

mesi yönünde çabalar sürdürülmektedir (Green, 

Houston, 1993; Polit, Hungler, 1997).

Ülkemizde hemșirelik araștırmalarının tarihi 

gelișimi, kușkusuz 1955-1960’lı yıllarda Hem-

șirelik Yüksek Okulları’nın açılmasıyla gerçek-

leșen hemșirelik eğitimindeki olumlu değișime 

paralellik göstermektedir. Ülkemizde ilk hem-

șirelik araștırmalarının, hemșirelikte lisans üstü 

eğitim tezleri ile bașladığı söylenebilir.Bugüne 

dek ülkemizde de hemșirelik araștırmalarının 

sayısı artmıș ancak büyük çoğunluğu akademik 

hemșireler tarafından gerçekleștirilmiștir (Emi-

roğlu, 2004). Buna karșın yapılan hemșirelik 

araștırmaları niteliksel ve niceliksel yönden 

istenen düzeye erișebilmiș değildir. Yapılan bir 

çalıșmada yayınlanan araștırma makalelerinin 

büyük çoğunluğunun araștırma yöntemi açısın-

dan zafiyet gösterdiğini göstermiștir (Aksayan, 

Emiroğlu, 1999). Hemșirelik araștırmalarının 

istenen kaliteye ulaștırılmasında; hemșirelik 

eğitiminin niteliği yanı sıra bu eğitim program-

ları içinde araștırma eğitiminin istenen düzeyde 

verilmesi önem tașımaktadır. Gelișmiș ülkelerde 

bu konu halen araștırılarak bunun nasıl daha iyi 

yapılabileceği irdelenmektedir. Lisans düzeyinde 

hemșirelik eğitimi verilen kurumlarda ayrı bir 

ders olarak yer alan hemșirelikte araștırma,li-

sans üstü eğitim programlarında da daha ileri 

düzeyde verilmektedir. Hemșirelik eğitiminde 

yer alan hemșirelikte araștırma programları ile 

gelișmiș ülkelerde olduğu gibi, hemșirelikte dok-

tora derecesi, hemșirelikte araștırma yapmada 

yeterli eğitim düzeyi olarak kabul edilmekte-

dir. Bu nedenle,araștırma eğitimi almıș lisans 

mezunlarının ise araștırmaları izlemede okuma 

ve değerlendirme yapabilecek düzeyde olabilme-

leri üzerinde önemle durulmaktadır. Buna karșın, 

ülkemizde uygulama alanlarında çalıșan hem-

șireler arasında, eğitim düzeyinin farklı olması 

yanında bazı eğitim programlarında hemșirelik 

araștırmasının ele alınmadığı bilinmektedir.

Son yıllarda ülkemizde de uygulama alanında 

çalıșan hemșirelerin araștırma yapma eğilimleri-

nin yükselmesi hemșirelerin araștırmaya ilișkin 

görüșlerinin, araștırmalara katılma durumlarının 

ve araștırmaya ilișkin bilgi gereksinimlerinin 

saptanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalıșma, 

hemșirelerin araștırmaya ilișkin görüșlerini,a-

raștırmalara katılma durumlarını ve araștırma 

konusundaki bilgi gereksinimleri saptamak 
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amacıyla yapılmıștır. Araștırma sonuçlarını-
n,uygulama alanlarında çalıșan hemșirelerin 
araștırma okuma,değerlendirme becerilerini 
kazandırıcı ve araștırmaya katılımını engelle-
yici durumlara ilișkin yeni düzenlemelere yol 
göstermesi beklenmektedir.

 YÖNTEM
Bu çalıșma, hemșirelerin araștırmaya ilișkin 

görüșleri, araștırmaya katılma durumları ve 
araștırmaya ilișkin bilgi gereksinimlerini sap-
tamak amacıyla tanımlayıcı araștırma türünde 
yapılmıștır.

Araștırmanın Evreni
Araștırma Ankara ili belediye sınırları içinde 

yer alan hastanelerde çalıșan hemșireler üzerinde 
yapılmıștır. Ankara ili belediye sınırları içinde 
özel dal olmayan tüm devlet, üniversite, Sosyal 
Sigortalar Kurumu (SSK) hastaneleri, Belediye 
hastanesi ile yatak sayısının 50’nin üzerinde 
olduğu özel hastanelerde çalıșan hemșireler 
araștırma kapsamına alınmıștır. Tüm bu farklı 
özelliklerde hastanelerin araștırma kapsamına 
alınmasında yönetim ve uygulama farklılık-
larının hemșirelikte araștırma yapma ve bu 
sürece katılımı etkiliyebileceği düșüncesi rol 
oynamıștır.

Araștırma kapsamına alınan hastanelerde 
çalıșan hemșirelerin sayısına ilișkin bilgi hasta-
nelerin, hemșirelik direktörlükleri ve bașhemși-
relikleri ile görüșülerek edinilmiș ve hastanelerin 
personel listelerindeki sayı üzerinden belirlen-
miștir. Bu hastanelerin hemșire sayıları: 

 S.B Ankara Numune (340), Dr. Muhitin 
Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Has. (150), 
Türkiye Yüksek İhtisas Has. (360), Ankara Has. 
(420), Demiryolları Has. (42), SSK Ankara 
Eğitim Has. (354), Rüzgarlı Has. (55), Etlik İhti-
sas (155), H.Ü. Tıp Fakültesi Erișin Has. (460), 
H.Ü. İhsan Doğramacı Çocuk Has. (181), A.Ü. 
İbni-Sina Has. (510), A.Ü. Tıp Fak. Has. (456), 
F.Ü. Ahmet Örs Has. (70), Bayındır Tıp Merkezi 

Sögütözü Has. (205), Güven Has. (115), Bele-
diye Has. (45) olarak saptanmıștır. Bu nedenle 
çalıșmanın evreni 16 hastanede görev yapan 
toplam 4358 hemșireden olușmuștur. Bașkent 
Üniversitesi Hastanesi yönetiminin çalıșma için 
izin vermemesi nedeniyle bu hastane araștırma 
kapsamı dıșında kalmıștır. 

Örneklem Seçimi
Araștırmada örneklemem alınacak birey 

sayısının (Örneklem Büyüklüğü) belirlenme-
sinde,evrende birey sayısının belirlenmiș olması 
nedeniyle așağıda yer alan formül kullanılarak 
saptanmıștır.

                 N t2 pd
 n : -------------------------------------------------------------- 
            d2 (N-1) + t2 pd

N: 4358, p:0.5, q: 0.5, t : 0.05 (1.96), d: +/- 
0.05 olarak ele alınmıș ve örneklem büyüklüğü 
(n: 353) olarak hesaplanmıștır. Bu hesaplanan 
örneklem büyüklüğü (353) tek tek hastanelerde 
çalıșan hemșire sayılarına orantılı hesaplanara-
k,her hastane için örneklem kapsamına alınacak 
hemșire sayıları bulunmuștur. Her bir hastane 
için hemșire listeleri kullanılarak basit rastgele 
örneklem tablosu kullanılarak araștırma kapsa-
mına alınacak hemșireler seçilmiș ve bu hemși-
reler veri toplama aracı olarak kullanılan soru 
kağıtları doldurulmak üzere dağıtılmıștır.Soru 
kağıdının doldurulması için tüm hemșirelere 
birkaç günlük zaman tanınmıș ve bu zaman 
sonunda soru kağıtları toplanmıștır. Ancak top-
lanan veri kağıtlarının kontrolünde, 9 hemșirenin 
soru kağıdını doldurmaması nedeniyle çalıșma 
344 hemșire üzerinde gerçekleștirilmiștir.

Veri Toplama Aracı ve uygulama 
Bu çalıșmada kullanılan soru kağıdı, Hem-

șirelikte Araștırma ve Geliștirme Derneği 
(HEMAR-G)’nin Araștırma Komisyonu üyele-
rin tarafından konu ile ilgili literatürden yarar-
lanılarak geliștirilmiștir. Hazırlana soru kağıdı; 
hemșirelerin bazı özelliklerini tanımlayan sorular 
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yanında araștırmaya ilișkin görüșleri,araștırmaya 

katılama durumlarını,araștırmaya ilișkin bilgi 

gereksinimlerini ortaya çıkarıcı sorulardan 

olușturulmuștur.Soru kağıdı toplam 28 sorudan 

olușturulmuș olup açık ve kapalı sorular yer 

almıștır. Araștırma yapma sırasında karșılan 

güçlükler tek soru kapsamında sorulmuș anacak 

araștırma süreci doğrultusunda adım adım (konu 

saptamadan raporun yayınlanmasına dek yer alan 

tüm süreç adımları) güçlükleri belirlemeye yöne-

lik tablo biçiminde hazırlanmıștır.

Hazırlanan soru kağıdının anlașılırlığı ve 

uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılan ön 

uygulama, 21-28 Șubat 2000 tarihlerinde H.Ü. 

Tıp fakültesi Erișkin Hastanesi, S.B. Ankara 

Numune Hastanesi, Çağ Hastanesi, Demetev-

ler Onkoloji Hastanesi ve SSK Ankara Eğitim 

Hastanesinde çalıșan 33 hemșire üzerinde 

yapılmıștır. Bu hemșirelerin seçiminde tüm 

eğitim düzeylerinden hemșirelerin katılımına 

özen gösterilmiștir. Soru kağıdının içerik yeter-

liliği değerlendirilmiș ve gerekli düzenlemeler 
yapılarak soru kağıdının son șekli düzenlenmiș-
tir.Ön uygulamaya katılan hemșireler çalıșmanın 
örneklemi dıșında bırakılmıș ve araștırmanın 
uygulanması 24 Mart - 2 Haziran 2000 tarihleri 
arasında gerçekleștirilmiștir.

Verilerin Değerlendirilmesi
Araștırma kapsamındaki hemșireler tarafın-

dan doldurulan soru kağıtlarında yer alan açık 
uçlu soruların yanıtları gruplanmıș ve elde kod-
lama ișlemi yapılmıștır. Daha sonra kodlaması 
yapılan soru kağıdı verileri SPSS programına 
yüklenmiș ve bu programda verilerin değerlendi-
rilmesinde gerekli istatistiksel analiz yapılmıștır. 
Araștırmaya ilișkin görüșler, araștırmaya katılma 
durumları ve bilgi gereksinimini (Bağımlı Değiș-
ken) etkileyecek bağımsız değișkenler (eğitim 
düzeyi, çalıșma süresi, Araștırmaya ilișkin alınan 
eğitim, Bilimsel yayın izleme, bilimsel toplan-
tılara katılma) ile ilișkilerin irdelenmesinde ki-
kare önemlilik testi uygulanmıștır.

Tablo l. Hemșirelerin Eğitim Düzeyi, Çalıșma Süresi ve Görevlerine Göre Dağılımı

Eğitim Düzeyi SAYI YÜZDE

Sağlık Meslek Lisesi / Ön Lisans 268 79.7

Lisans/Yüksek Lisans / Doktora 68 20.3

TOPLAM* 336  100.0

Çalıșma Süresi

5 yıldan az 139 42.4

6- 10 yıl  72 22.0

11 - 15 yıl  57 17.4

16 -20 yıl  39 11.8

21-21 yıldan fazla  21 6.4

TOPLAM* 328 100.0

Görevi

Servis Hemșiresi 301 91.5

Yönetici Hemșire**  28  8.5

TOPLAM* 329 100.0

* Yanıt Veren Hemșire Sayısı
** Yönetici Hemșireyi “servis sorumlu hemșiresi, Eğitim hemșiresi, Hastane Bașhemșiresi ve Süpervisor’lar” 
olușturaktadır.
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Etik Boyutu
Araștırma kapsamına alınan tüm hastane 

yönetimlerine araștırmanın amacı ve yararını 
açıklayan mektupta çalıșmanın yürütülme 
biçimi açıklanmıș ve ekte sunulan “soru kağıdı” 
örneği ile çalıșma için gerekli olan izin alınmıștır. 
Örneklem kapsamına alınan her hastanenin hem-
șirelik yönetimine aynı açıklamamalar yapılarak 
soru kağıdı örneği verilmiștir.Çalıșma kapsamına 
alınan tüm hemșirelere de, dağıtılan soru kağı-
dının kapağında çalıșmanın amacı,yararı,önemi 
açıklanmıș ve araștırmaya katılmalarının isteğe 
dayalı olduğu bildirilmiș ve katılımları için 
teșekkür edilmiștir.

BULGULAR 
Hemșirelerim araștırmaya ilișkin görüșleri-

,araștırmalara katılma durumları ve araștırma 
konusunda bilgi gereksinimlerini ortaya çıkar-
mak amacıyla yapılan bu çalıșmada, araștırma 
kapsamındaki hemșirelerin eğitim düzeyleri, 

çalıșma süresi ve görevleri Tablo.1 de sunul-

maktadır. 

Tablo l’de görüldüğü gibi, araștırma kapsa-

mına alınan 339 hemșirenin eğitim durumuna 

bakıldığında 3 hemșirenin yanıt vermediği, yanıt 

veren 336 hemșirenin %79.7’sinin sağlık meslek 

lisesi, önlisans, %20.3’ünun lisans ve yüksek 

lisans mezunlarından olușmaktadır. Çalıșma 

süresini belirten 328 hemșirenin %42.4’ünün 

5 yıldan az, diğerlerinin ise 5 yıldan fazla 

çalıșma süresine sahip olduğu, 329 hemșirenin 

%91.5’inin servis hemșiresi olarak görev yap-

tığı belirlenmiștir. Araștırma ile ilgili eğitim 

alma durumlarını belirten hemșirelerin (n=319) 

%18.5’inin araștırma ile ilgili eğitim aldığı sap-

tanırken, araștırma konusunda eğitim aldıklarını 

ifade eden hemșirelerin ancak %11.1’inin (n=59) 

gerçekten araștırmaya yönelik eğitim aldığı 

belirlenmiștir. Diğer hemșirelerin ise araștırma 

eğitimi olarak hizmet içi eğitimlerinde yer alan 

Tablo 2. Hemșirelerin, Hemșirelik Araștırmalarının Yararları ve Araștırmada Olması Gereken 
Özelliklere İlișkin Görüșleri

Hemșirelik Araștırmalarının Yararlarına İlișkin Görüșler SAYI YÜZDE

Hemșireliğin Gelișmesini Sağlar 185 39.7

Hizmeti İyileștirir 127 27.3

Bilimselliği Arttırır  73 15.7

Kișisel Gelișmeyi Sağlar  62 13.3

Diğer **  19 4.0

TOPLAM * 466 100.0

Araștırmada Olması Gereken Özelliklere İlișkin Görüșler

Gereksinime Cevap Vermeli 142 29.1

Kapsamlı Olmalı 108 22.1

Objektif Olmalı 99 20.3

Bilimsel Olmalı 69 14.1

Anlașılır, Gerçekçi, Dinamik Olmalı 48  9.9

Diğer *** 22  4.5

TOPLAM* 488  100.0

* Birden fazla yanıt
** Diğer’i «bilgi paylașımı, toplum eğitimi, yararsız, dernekleri öğrenme, sosyal ilișkiler geliștirme» olușturmaktadır
*** Diğer’i « bilmiyorum, ekonomik olmalı, yorumsuz, dinamik, etik ilkere uygunluk» olușturmaktadır.
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konuları bu kapsamda bildirmeleri dikkat çekici 

bir bulgudur. Araștırma kapsamında yer alan 

hemșirelerin,bilimsel yayın izleme durumuna 

bakıldığında ise bu soruya yanıt veren 319 hem-

șirenin sadece %19.1’inin (n: 61) sürekli bilimsel 

yayın izlediğini belirtiği görülmüștür. Sürekli 

izlenen bilimsel yayınların ise; Türk Hemșire-

ler Dergisi (%29.6), Genel Tıp Dergisi (%29.6), 

Yüksekokul Dergisi(%16.0), Hemșirelik Forum 

Dergisi (%2.3) oluğu saptanmıștır. Hemșirelerin 

bilimsel toplantılara katılma durumu ve katılma 

șekline bakıldığında ise; yanıt veren 325 hemși-

renin %46.5’inin bilimsel toplantılara katıldığı 

ve bu hemșirelerin %83.7’sinin sadece dinleyici 

olarak bilimsel toplantılarda yer aldığı belirlen-

miștir.

Tablo 2’de hemșirelerin, hemșirelik araș-
tırmalarının yararları ve araștırmada olması 
gereken özelliklere ilișkin görüșleri sunulmak-
tadır. Hemșirelerin, hemșirelik araștırmalarının 
yararlarına ilișkin belirttikleri görüșler incelen-
diğinde, ifadelerin; %39.7’sinin «hemșireliğin 
gelișmesini sağlar», %27.3’ünün «hizmeti 
iyileștirir», %15.7’sinin «bilimselliği arttırır», 
%33.3’ünün «kișisel gelișmeyi sağlar» șeklinde 
olduğu görülmüștür.

Hemșirelerin araștırmada olması gereken 
özelliklere ilișkin görüșlerine bakıldığında ise 
görüșlerin; %29.1’inin «gereksinime cevap ver-
meli», %22.1’nin «kapsamlı olmalı», %20.3’nün 
«objektif olmalı», %14.1’inin «bilimsel olmalı» 
ve %9.9’nin «anlașılır, gerçekçi, dinamik olmalı» 
șeklinde belirtildiği görülmüștür.

Tablo 3. Hemșirelerin Çalıștığı Alanda Araștırma Yapma İsteği, Nedenleri ve Araștırma 
Sonuçlarından Yararlanma Durumları

Hemșirelerin Çalıștığı Alanda Araștırma Yapma İsteği SAYI YÜZDE

 İsteyen 184 67.4

İstemeyen 89   32.6

TOPLAM** 273 100.0

Hemșirelerin Çalıștığı Alanda Araștırma Yapmayı İsteme Nedenleri

Daha iyi Hizmet Sunma-Mesleki Gelișmeyi Sağlama 120 53.1

Bilimsel Gelișmeleri Takip Etme 60 26.5

Kișisel Gelișmeyi Sağlama 41 18.2

Toplumu Bilgilendirme 5  2.2

TOPLAM* 226 100.0

Hemșirelerin Çalıștığı Alanda Araștırma Yapmayı İstememe Nedenleri

Çalıșma Ortamının Uygunsuzluğu*** 35 70,0

Bilimsel Araștırma Konusunda Bilgi Eksikliği 8 16.0

Gerek Duymama 7 14.0

TOPLAM* 50 100.0

Hemșirelerin Araștırma Sonuçlarını Uygulamada Kullanma Durumu

Yararlandım 149  49.8

Yararlanmadım 150   50.2

TOPLAM** 299 100.0

* Birden fazla yanıt
** Yanıt veren hemșire sayısı
***Çalıșma ortamının uygunsuzluğunu «çalıșma saatlerinin fazla olması, hasta sayısının fazla olması, uygun ortamın 
olmaması, teșvik edici ortamın olmaması, ișin yoğunluğu» olușturmaktadır
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Hemșirelerin çalıștığı alanda araștırma yapma 
isteği, nedenleri ve araștırma sonuçlarından 
yararlanma durumları tablo 3’de görülmektedir. 
Hemșirelerin %67.4’ü çalıștığı alanda araștırma 
yapma isteği duyduklarını belirtmiștir. Hemși-
reler, daha iyi hizmet sunma, mesleki gelișmeyi 
sağlama (%53.1), bilimsel gelișmeleri takip etme 
(%26.5), kișisel gelișimi sağlama (%18.2), top-
lumu bilgilendirme (%2.2) için araștırma yapmak 
istediklerini ifade etmișlerdir. Çalıștığı alanda araș-
tırma yapmak istemeyen hemșireler ise araștırma 
yapmak istememe nedenini çoğunlukla (%70) 
çalıșma ortamının uygunsuzluğu (çalıșma saat-
lerinin fazla olması, hasta sayısının fazla olması, 
uygun ortamın olmaması, teșvik edici ortamın 
olmaması, ișin yoğunluğu) olarak belirtmișlerdir. 
Hemșirelerin %49.8’inin araștırma sonuçlarını 
uygulamada kullandığını belirtirttiği, %50.2’sinin 
ise kullanamadığını ifade ettiği görülmüștür.

Tablo 4‘de hemșirelerin araștırma yapılması 
gereken alanlara, araștırma yapması gereken 
kișilere ilișkin görüșleri verilmiștir. Hemși-
reler, uygulamada yașanan sorunlara (%41.4), 
her alana (%21.6), mesleki gelișmelere (%18.9), 
mesleki problemlere(%17.5)yönelik araștırma-
lar yapılması gerektiğini belirtmișlerdir. Hem-
șirelerin araștırma yapması gereken kișilere 
ilișkin görüșleri ise %30.7 oranında araștırma 
konusunda eğitim alanlar, %22.6 oranında 
sağlık alanında çalıșan herkes ve %22.6 ora-
nında verien yanıt ile hemșireler biçiminde 
ifade edilmiștir. 

Hemșirelerin araștırmaya katılma durumları 
ile araștırmaya katılım biçimleri tablo 5’de sunul-
maktadır. Hemșirelerin %75.1’inin araștırmaya 
katılmadıklarını ifade ettikleri görülmektedir. 
Araștırmaya katıldığını ifade eden hemșirelerin 
ise %40.9’u araștırmanın veri toplama așama-

Tablo 4. Hemșirelerin Araștırma Yapılması Gereken Alanlara ve Araștırma Yapması Gereken 
Kișilere İlișkin Görüșleri

Hemșirelerin Araștırma Yapılması Gereken Alanlara ilișkin Görüșleri SAYI YÜZDE

Uygulamada Yașanan Sorunlar 138 41.4

Mesleki Gelișme 63 18.9

Her Alanda 72 21.6

Mesleki Problemler 58 17.5

Bilmiyorum 2  0.6

TOPLAM* 333 100.0

Hemșirelerin Araștırma Yapması Gereken Kișilere ilișkin Görüșleri

Araștırma Konusunda Eğitim Alanlar 88 30.7

Sağlık Alanında Çalıșan Herkes 65 22.6

Hemșireler 65 22.6

Hemșire Akademisyenler 15 5.3

Üst Yönetim 15 5.3

Hemșire-Yönetici 7 2.5

Hemșire- Akademisyen 7 2.5

Hemșire- Doktor 5 1.7

Diğer ** 20 6.8

TOPLAM* 287 100.0

* Birden fazla yanıt
** Diğer’i “gönüllü ve ilgili kișiler” olușturmaktadır.
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sına, %I6.8’i konu saptama așamasına, %15.2’si 
planlama așamasına, %15.2’si değerlendirme 
așamasına, %l1.9’u rapor ve sunum așamasına 
katıldığını belirtmișlerdir.

Tablo 6‘da hemșirelerin bir araștırmayı 
tümüyle yapma durumu ile araștırma yapma / 
yapmama nedenleri görülmektedir. Bu soruya 
yanıt veren 129 hemșirenin çoğu (%67.4) 

Tablo 5. Hemșirelerin Araștırmaya Katılma Durumları ile Katıldıkları Araștırma Așaması

Hemșirelerin Araștırmaya Katılma Durumları SAYI YÜZDE

Katılan 78 24.9

Katılmayan 235 75.1

TOPLAM 313 100.0

Hemșirelerin Araștırmaya Katılım Biçimleri

Veri Toplama 86 40.9

Konu Saptama 35 16.8

Planlama 32 15.2

Değerlendirme 32 15.2

Rapor ve Sunum  25 11.9

TOPLAM * 210 100.0

* Birden Fazla Yanıt

Tablo 6. Hemșirelerin Bir Araștırmayı Tümüyle Yapma Durumu ile Araștırma Yapma / Yapmama 
Nedenleri 

Hemșirelerin Bir Araștırmayı Tümüyle Yapma Durumu SAYI  YÜZDE

Yapan 42 32.6

Yapmayan 87 67.4

TOPLAM** 129 100.0

Hemșirelerin Araștırma Yapmama Nedenleri

Yeterli Bilginin Olmaması 9 32.0

Zaman Olmaması 5 17.9

Bireysel Yapamama/ Grup Çalıșmasının Olmaması 5 17.9

Motive Edici Ortamın Olmaması 3 10.8

Olanak Olmaması 2 7.1

İzin Verilmemesi 2 7.1

Yararına İnanmama 1 3.6

Özel Yașam Problemleri 1 3.6

TOPLAM* 28 100.0

Hemșirelerin Araștırma Yapma Nedenleri

Hizmeti İyileștirmek İçin 20 50.0

Ödev 12 30.0

Lisans Üstü Tez Çalıșması 8 20.0

TOPLAM* 40 100.0

* Birden fazla yanıt
** Yanıt veren hemșire sayısı
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tümüyle bir araștırmayı yürütmediğini belirtmiș-
tir. Hemșirelerin araștırma yapmama nedenlerine 
bakıldığında ise %32.0’ı yeterli bilgi olmaması, 
%17.9‘u zaman olmaması, %17.9‘u bireysel 
olarak yapamama ve grup çalıșmasının olma-
ması, %10.8‘ii motive edici ortamın olmaması, 
%7.1‘i olanağın olmaması, %7.1’i izin veril-
memesi, %3.6‘sı yararı olduğuna inanmama, 
%3.6‘sı özel yașam problemlerini ifade etmiș-
tir. Hemșirelerin %50‘si hizmeti iyileștirmek 
için, %30‘u ödev olarak, %20‘si ise lisans üstü 
tez çalıșması olarak araștırma yaptıklarını ifade 
etmișlerdir. 

Hemșirelerin araștırma yapmayı ve araștır-
maya yönelik eğitim almak isteme durumu tablo 
7’de verilmiștir. Araștırma kapsamına alınan ve 
bu soruya yanıt veren 315 hemșirenin %62.8’i 
araștırma yapmak ve araștırmaya yönelik eğitim 
almak istediğini belirtiği saptanmıștır.

Eğitim almak istenen araștırma konularına 
bakıldığında ise alınan yanıtların %26’sım 
araștırmanın her așaması, %12.6’sını konu sap-
tama, %11.8’ininde verilerin değerlendirilmesini 
içerdiği saptanmıștır.

Tablo 8‘de hemșirelerin bilimsel toplantılara 
katılma durumlarına göre araștırmaya ilișkin bazı 
görüșleri yer almaktadır. Tablodan da görüldüğü 
gibi bilimsel toplantılara katılan hemșirelerin 
%81.4‘ü, katılmayan hemșirelerin ise %54.7‘si 
araștırma yapmak istediklerini ifade etmișlerdir. 

Yapılan değerlendirmede, hemșirelerin bilimsel 

toplantılara katılma durumları ile araștırma 

yapmak isteme durumları arasındaki fark ista-

tistiksel açıdan önemli bulunmuștur (p<0,05). 

Bu sonuç, hemșirelerin bilimsel toplantılara 

katılmalarının araștırma yapma isteklerini de 

artırdığını düșündürebilmektedir.

Bilimsel toplantılara katılan hemșirelerin 

%41.3‘ünün tümüyle yaptığı bir araștırma varken, 

bu oran bilimsel toplantıya katılmayanlarda 

%19.2‘ye düșmektedir. Buna karșın, bilimsel 

toplantılara katılan hemșirelerin çoğunluğunun 

(%58.7), bilimsel toplantılara katılmayanların ise 

%80.8 gibi yüksek bir oranının șimdiye kadar 

bir araștırma yapmamıș olmaları da dikkat 

çekici bir bulgu olarak karșımıza çıkmaktadır. 

Yapılan değerlendirmede, hemșirelerin bilimsel 

toplantılara katılma durumları ile tümüyle araș-

tırma yapma durumu arasındaki fark istatistiksel 

açıdan önemli bulunmuștur (p<0,05).

Bilimsel toplantılara katılan hemșirelerin 

%80.2 gibi önemli bir kısmı çalıștıkları alanda 

araștırma yapma isteği duyduklarını ifade etmiș-

lerdir. Bilimsel toplantılara katılmayan hemșire-

lerde ise bu oran %55.4‘dir. Yapılan istatistiksel 

değerlendirmede, hemșirelerin bilimsel toplantı-

lara katılma durumları ile çalıștıkları alanda araș-

tırma yapma isteği duymalarına ilișkin ifadeleri 

arasındaki fark önemli bulunmuștur (p<0,05). Bu 

sonuç, hemșirelerin bilimsel toplantılara katıl-

Tablo 7. Hemșirelerin Araștırma Yapmayı ve Araștırma Eğitimi İsteği Durumu

Hemșirelerin Araștırma Yapmayı İsteme Durumu SAYI  YÜZDE

İsteyen 213 62.8

İstemeyen 102 30.1

Cevapsız 24 7.1

TOPLAM 339 100.0

Hemșirelerin Araștırmaya Yönelik Eğitim İsteği Durumu

İstiyor 213 62,8

İstemiyor 126 37.2

TOPLAM 339 100.0
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Tablo 8. Hemșirelerin Bilimsel Toplantılara Katılma Durumlarına Göre Araștırmaya İlișkin Bazı Görüșleri 

Bilimsel Toplantılara Katılma Durumu

Katılan Katılmayan TOPLAM

Hemșirelerin Araștırmaya
İlișkin Bazı Görüșleri 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde  Sayı 

Araștırma Yapma isteği

İsteyen 
İstemeyen

118
 27

81.4
18.6

87
72

54.7 
45.3

 205
 99

TOPLAM 145 100.0 159 100.0
 304*

X2=24.550,P<0.05
Tümüvle Bir Araștırma 
Yapma
Yapan 
Yapmayan

31
44

41.3
58.7

10
42

19.2
80.8

  41
 86

TOPLAM 75 100.0 52 100.0
 127*

X2=6.862, P<0.05

Çalıștığı Alanda Araștırma Yapma İsteği

Duyan 
Duymayan

101
25

80.2
19.8

77
 62

55.4 
 44.6

 178
 87

TOPLAM 126 100.0 126 100.0 139 100.0
 265*

X2=l 8,378, P<0.05

Araștırmada Güçlük Yasama 

Yașayan 
Yașamayan

33
7

82.5
17.5

8
8

50.0
50.0

 41
 15

TOPLAM 40 100.0 16 100.0
 56*

X2=6.155, P<0.05

Araștırma Sonuçlarını Kullanma

Kullanan 
Kullanmayan

25
17

59.5 
40.5

8
13

38.5
61.5

 33
 30

TOPLAM 42 100.0 21 100.0
 63*

X2=0.108, P>0.05
Araștırma Sonuçlarını 
Yayınlama
Yayınlayan 
Yayınlamayan

9
34

20.9
79.1

5
15

25.0
75.0

 14
49

TOPLAM 43 100.0 20 100.0
 63*

X2=0.131, P>0.05

Araștırma Eğitimi İsteği

İsteyen 
İstemeyen

111
14

81.8
11.2

94
28

77.0
23.0

205
42

TOPLAM 125 100.0 122 100.0
 247*

X2=6.041, P<0.05

*Bıı soruya yanıt veren kișilerin sayısı
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malarının çalıștıkları alanda daha fazla oranda 

araștırma yapma isteği duyduklarını göstermesi 

açıdan önemlidir.

Bilimsel toplantılara katılan hemșirelerin 

%82.5 gibi önemli bir kısmı, araștırma yapar-

ken güçlük yașadıklarını ifade etmișlerdir. 

Bilimsel toplantılara katılmayan hemșirelerin 

yarısı (%50.0) araștırma yaparken güçlük yașa-

dıklarını ifade ederlerken diğer yarısı da (%50.0) 

güçlük yașamadıklarını belirtmișlerdir. Yapılan 

değerlendirmede, hemșirelerin bilimsel toplan-

tılara katılma durumları ile araștırma yaparken 

güçlük yașama durumu arasındaki fark istatistik-

sel açıdan önemli bulunmuștur (p<0,05). Sonuç 

olarak bilimsel toplantılara katılan hemșirelerin 

araștırma yaparken yașadıkları güçlüklerin neler 

olduğu konusunda farkındalıklarmın da yüksek 

olduğu söylenebilir.

Bilimsel toplantılara katılan hemșirelerin 

çoğunluğu (%59.5) yaptıkları araștırma sonuç-

larını uygulamada kullandıklarını ifade etmiș-

lerdir. Bilimsel toplantılara katılmayanlarda bu 

oran %38.1‘dir. Yapılan değerlendirmede, hem-

șirelerin bilimsel toplantılara katılma durumları 

ile yaptıkları araștırma sonuçlarını uygulamada 

kullanma durumlarına ilișkin ifadeleri arasındaki 

fark istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuștur 

(P>0,05).

Bilimsel toplantılara katılan (%79.1) ve katıl-

mayan (%75.0) hemșirelerin önemli bir kısmı, 

yaptıkları araștırma sonuçlarını yayınlamadık-

larını ifade etmișlerdir. Yapılan değerlendir-

mede, hemșirelerin bilimsel toplantılara katılma 

durumları ile araștırma sonuçlarını yayınlama 

durumlarına ilișkin ifadeleri arasındaki fark ista-

tistiksel açıdan önemsiz bulunmuștur (p>0,05). 

Görüldüğü gibi, hemșirelerin bilimsel toplan-

tılara katılma durumları yaptıkları araștırma 

sonuçlarını yayınlamalarını etkilememektedir. 

Bunun yanında, hemșirelerin yaptıkları araștırma 

sonuçlarını yayınlama oranlarının da çok düșük 

düzeyde olması dikkat çekici bir bulgudur.

Bilimsel toplantılara katılan hemșirelerin 

(%81.8) ve katılmayan hemșirelerin (%77,0) 

araștırmaya yönelik eğitim almak istediklerini 

ifade etmeleri dikkat çekici bir bulgu olarak kar-

șımıza çıkmaktadır. Yapılan değerlendirmede, 

hemșirelerin bilimsel toplantılara katılma durum-

ları ile araștırmaya yönelik eğitim alma isteği 

arasındaki fark istatistiksel açıdan da önemli 

bulunmuștur (p<0,05).

Tablo 9’da hemșirelerin bilimsel yayın izleme 

durumuna göre araștırmaya katılma, araștırma 

yapma,araștırma yapma isteği, araștırmada 

güçlük yașama,araștırma sonuçlarını kullanma 

ve araștırma makalesini değerlendirme durumları 

verilmiștir.

Hemșirelerin bilimsel yayın izleme durumuna 

göre araștırmaya katılma durumlarına bakıldı-

ğında, sürekli bilimsel yayın izleyen hemșirelerin 

%49.1’i araștırmaya katıldıklarını ifade ederken, 

izlemeyen hemșirelerin ise %81,2’si araștırmaya 

katılmadıklarını belirtmișlerdir. Hemșirelerin 

bilimsel yayın izleme durumunun araștırmaya 

katılma durumuna etkisi istatistiksel değerlen-

dirmede anlamlı bulunmuștur (p<0,05).

Bilimsel yayın izleyen hemșirelerin %44,7’si, 

izlemeyen hemșirelerin ise %25,9’u tümüyle bir 

araștırma yürüttüklerini belirtmișlerdir. Hemșire-

lerin %74. H ise bilimsel bir yayın izlemediğini 

ve araștırma yapmadığını ifade etmiștir. Yapılan 

değerlendirme de, hemșirelerin bilimsel yayın 

izleme durumu ile araștırma yapma durumları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulun-

muștur (p<0,05).

Hemșirelerin bilimsel yayın izleme durumuna 

göre araștırma yapma isteğine bakıldığında, 

sürekli bilimsel yayın izleyen hemșirelerin 

%87’si, izlemeyen hemșirelerin ise %62,8’i 

araștırma yapmak istediklerini belirtmișlerdir. 

Hemșirelerin %37.2’si ise araștırma yapmak 

istemediklerini ve bilimsel bir yayın izlemedik-

lerim ifade etmektedir. Yapılan değerlendirme 

de, hemșirelerin bilimsel yayın izleme durumu 
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Tablo 9. Hemșirelerin Bilimsel Yayın Izleme Durumuna Göre Araștırmaya Katılma, Araștırma 
Yapma, Araștırma Yapma Isteği, Güçlük Yașama, Araștırma Sonuçlarını Kullanma Ve Araștırma 
Makalesini Değerlendirme Durumları

Araștırmaya 
Katılma**

Bilimsel Yayın İzleme Durumu
 TOPLAM

 Sayı
Evet Hayır

Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Katılan 
Katılmayan

28
29

41.9
50.9

45
194

18.8
81.2

73
223

X2=22.73, p< 0.05

Toplam 57 100.0 239 100.0 276*

Araștırma Yapma***

Yapan
Yapmayan

17
21

44.7
55.3

22
63

25.9
74.1

39
84

X2= 4.31, p< 0.05

Toplam 38 100.0 85 100.0 123*

Araștırma Yapma İsteği

İsteyen
İstemeyen

40
6

87.0
13.0

135
80

62.8
37.2

175
  86

X2= 10.06, p<0.05

Toplam 46 100.0 215 100.0 261*

Araștırmada Güçlük Yașama

Yașayan Yașamayan
17
5

77.3
22.7

23
9

71.9
28.1

40
14

X2= 0.19, p> 0.05

Toplam 22 100.0 32 100.0 54*

Araștırma Sonuçlarını Kullanma

Kullanan
Kullanmayan

14
8

63.6
36.4

16
22

42.1
57.9

30
30

X2= 2.58, p> 0.05

Toplam 22 100.0 38 100.0 60*

Araștırma Makalesi Değerlendirme

Değerlendiren
Değerlendirmeyen

42
12

77.8
22.2

158
68

70.0
30.0

200
 80

X2= 1.32, p> 0.05

Toplam 54 100.0 226 100.0 280*

* Yanıt veren hemșire sayısı
** Herhangi bir araștırmaya katılma durumu
*** Kendisinin tümüyle bir araștırma yapma durumu
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ile araștırma yapma isteği arasındaki fark istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmuștur (p<0,05).Bu 
sonuç hemșirelerin bilimsel yayın izlemelerinin 
araștırma yapma isteklerini de arttırdığını düșün-
dürebilir.

Bilimsel yayın izleyen hemșirelerin %77,3’ü, 
izlemeyen hemșirelerin ise %71.9’u araștırmada 
güçlük yașadığını belirtmiștir. Yapılan değer-
lendirmede hemșirelerin bilimsel yayın izleme 
durumu ile araștırmada güçlük yașama durumu 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız 
bulunmuștur (p>0,05).

Hemșirelerin bilimsel yayın izleme durumuna 
göre araștırma sonuçlarını uygulamada kullanma 
durumlarına bakıldığında; bilimsel yayın izleyen 
hemșirelerin %63,6’sı araștırma sonuçlarını kul-
landığını ifade ederken, izlemeyen hemșirelerin 
ise 57.9’u araștırma sonuçlarını kullanmadığını 
ifade etmișlerdir. Yapılan değerlendirmede, hem-
șirelerin bilimsel yayın izleme durumu ile araș-

tırma sonuçlarını uygulamada kullanma durum-
ları arasındaki fark istatistiksel açıdan önemsiz 
bulunmuștur (p>0,05). Hemșirelerin %36.4’ü ise 
bilimsel bir yayın izlemesine rağmen araștırma 
sonuçlarını uygulamada kullanmamaktadır.

Hemșirelerin bilimsel yayın izleme duru-
muna göre araștırma makalesini değerlendirme 
durumlarına bakıldığında (Tablo 9), bilimsel 
yayın izleyen hemșirelerin %77,8’i, izlemeyen 
hemșirelerin ise %70,0’i araștırma makalesini 
değerlendirdiklerini belirtmișlerdir. Yapılan 
değerlendirmede, hemșirelerin bilimsel yayın 
izleme durumu ile araștırma makalesini değer-
lendirme durumları arasındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıștır(p>0,05).

Tablo 10‘da hemșirelerin araștırmaya katılma 
durumlarına göre araștırmaya yönelik eğitim 
alma ve araștırma yapma istekleri görülmekte-
dir.Araștırmaya katılan hemșirelerin %84. l gibi 
önemli bir kısmı çalıștıkları alanda araștırma 

Tablo 10. Hemșirelerin Araștırmaya Katılma Durumlarına Göre Araștırmaya Yönelik Eğitini Alma ve 
Araștırma Yapma İsteği 

Hemșirelerin 
Araștırmaya ilișkin Bazı 
Düșünceleri

Araștırmaya Katılma Durumu
TOPLAM

SayıKatılan Katılmayan

Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Araștırma Yapma isteği

 İsteyen

 İstemeyen

58

11

84.1 

15.9

113

73

60.8

39.2

171

84

TOPLAM 69 100.0 186 100.0
255*

X2=12.37, p<0.05

Araștırma Eğitimi isteği

 İsteyen

 İstemeyen

24

52

31.6

68.4

28

191

12.8

87.2

52 

243

TOPLAM 76 100.0 219 100.0
295* 

X2=13.72, p<0.05

*Bu soruya yanıt veren kișilerin sayısı
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yapma isteği duyduklarını ifade ederlerken, 

araștırmaya katılmayan hemșirelerde bu oran 

%60.8‘dir. Yapılan değerlendirmede hemșirele-

rin araștırmaya katılma durumları ile araștırma 

yapma isteklerine ilișkin ifadeleri arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemli bulunmuștur (p<0,05). 

Bu sonuç, hemșirelerin araștırmalara katıldıkça 

çalıștıkları alanda araștırma yapma gereksinimini 

daha fazla oranda hissettiklerini ifade ettiklerini 

göstermesi açısından önemlidir.Araștırmaya katı-

lan hemșirelerin %31.6‘sı araștırma konusunda 

eğitim almayı istediklerini ifade ederlerken, 

bu oran araștırmaya katılmayan hemșirelerde 

%12.8‘e düșmektedir. Yapılan değerlendirmede 

hemșirelerin araștırmaya katılma durumları ile 

araștırma konusunda eğitim alma istekleri ara-

sındaki fark istatistiksel olarak önemli bulun-

muștur (p<0,05). Bu sonuç bize, hemșirelerin 

araștırmalara katılma oranları arttıkça araștırma 

konusunda daha fazla eğitim almak istediklerini 

göstermektedir.

TARTIȘMA
Hemșirelerin araștırmaya ilișkin görüșleri-

,araștırmalara katılma durumları ve araștırma 

eğitim gereksinimlerinin saptandığı bu çalıșmada 

elde edilen bulgular doğrultusunda, hemșirelerin 

(n:319) %19.1’inin sürekli bilimsel yayın izlediği 

saptanmıștır. Çalıșmanın bu bulgusu,araștırma 

kapsamında yer alan hemșirelerin yetersiz 

düzeyde bilimsel yayın takip ettiğini göster-

mektedir.Yapılan bir çalıșmada da hemșirelerin 

literatür okuma yönünda yetersiz kaldıkları 

saptanmıștır (Parhoo, 2000). Finlandiya ‘da 

400 hemșire üzerinde yapılan bir çalıșmada ise 

iș ortamında bilimsel yayın okumaya fırsat bulan 

hemșire oaranı %77, bu yayınları internet orta-

mından okuyan hemșirelerin oranı ise %79 olarak 

bulunmuș ve hemșirelerin %58 inin çalıștıkları 

ortamda çok az dergi bulunduğunu ifade ettik-

leri saptanmıștır (Kuuppelomakı, Tuomı, 2003). 

İngilterde’de 340 hemșire ve ebe üzerinde yapı-

lan bir çalıșmada ise araștırma makalesi okumada 

zaman eksikliğinin önemli bir engel olușturduğu 

(Veeramah, 2004; McCleary, Brown, 2003) ve 

makale okumada ayrıca istatistiksel analizi anla-

mada güçlük çektikleri belirlenmiștir (Veeramah, 

2004). Hemșirelik dergilerinin hemșirelik mes-

leğinin gelișiminde önemli yeri olduğu (Smith, 

1996) vurgulanmakla birlikte yapılan çalıșmalar 

hemșirelerin araștıma makalelelerinin anlamını 

ve kalitesini değerlendirme yeteneğinin yeterli 

düzeyde olmadığını göstermektedir (Stetler, 

DiMaggio, 1991; Funk ve diğerleri, 1995a; Tsai, 

2000; Adamsen ve diğerleri, 2003). Bu çalıșma 

sonucunda hemșirelerin ancak %19.1 inin bilim-

sel yayın takip etmesinin, hemșirelerin %79.7 

sinin Sağlık Meslek Lisesi (SML) ve önlisans 

mezunu,%20.3 ünün lisans ve lisans üstü eğitime 

sahip olamaları (Tablo.1) nedeniyle eğitim düze-

yinin etkili olabileceğini düșündürebilir. Çünkü, 

SML eğitim programlarında araștırma eğitimi-

minin yer almaması,bu grubun çoğunluğunun 

temel araștırma bilgisinden yoksun olabileceğini 

ortaya koymaktadır. Yapılan çalıșmalar da eğitim 

desteğinin hemșirelerin araștırmaya ilișkin görüș 

ve tutumlarının değișmesindeki olumlu etkisini 

(Hicks, 1995; Parahoo, 1999; Hundley ve diğer-

leri, 2000; Rodgers, 2000; Gillibran, Burton, 

2002; Kuuppelomakı, Tuomı, 2003; Kirby, 

2004) ve eğitim düzeyi ile araștırma okuma 

arasında olumlu bir ilișki olduğunu göstermiștir 

(Kuuppelomakı, Tuomı, 2003). Bu durum,bu 

araștırma kapsamında yer alan (n:336) hemși-

renin %79.7’sinin Saglık Meslek Lisesi/önlisans 

mezunu olması ile birlikte değerlendirildiğinde 

araștırma eğitiminin dolayısıyla araștırma bilği-

sinin bilimsel yayın izlemede önemli olduğunu 

düșündürebilmektedir.Araștırma kapsamında yer 

alan hemșirelerin (n:325) %83.7 sinin bilimsel 

toplantılara katıldığını ifade etmesi ve bu hem-

șirelerin %83.7 sinin dinleyici olarak bilimsel 

toplantılarda yer alması ise araștırmaların takip 

edilmesi açısından, hemșirelik yönetimlerince 

desteklenmesi gereken önemli bir gelișme olarak 
değerlendirilebilir. 
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Hemșirelerin, hemșirelik araștırmalarının 
yararlarına ilișkin görüșlerine bakıldığında ise 
(Tablo. 2) ileri sürülen yanıtların %82.7 ora-
nında hemșirelik mesleği ve hizmetini geliști-
rerek bilimselliğinin artırılacağı görüșünün yer 
alması, bu ifadelerle hemșirelik araștırmalarına 
ilișkin olumlu görüșün sergilendiğini söyleye-
bilir. Wells ve Baggs’ın 1994 yılında yaptıkları 
279 hemșireyi kapsayan çalıșmaları sonucunda 
da hemșirelerin araștırmaların önemini kavradık-
ları (Wells, Baggs, 1994), İngiltere’de yapılan 
bir çalıșmada ise hemșirelerin çoğunluğunun 
araștırmaya ilișkin olumlu görüș ve tutum 
içinde olduklarını ortaya koymaktadır (Veera-
mah, 2004). Finlandiya ‘da yapılan çalıșmalar 
sonucunda da hemșirelerin araștırmaya karșı 
tutumlarlarının olumlu olduğu bulunmuștur 
(Oranta ve diğerleri,2 002; Kuuppelomakı, 
Tuomı, 2005). Benzer biçimde sonuçlara 
İsveç’ta yapılan bir çalıșmada da ulașılmıș ve 
hemșirelerin araștırmaya ilișkin olumlu tutum 
içinde oldukları belirlenmiștir (Björkström, 
Hamrin, 2001). Bu çalıșma sonuçlarına karșın 
Finlandiya’da yapılan bir çalıșmada 158 hemși-
renin ancak %28 inin araștırma yapmayı yararlı 
görmedikleri saptanmıș (Kuuppelomakı, Tuomı, 
2003) olması ise çalıșmamız bulguları (17.3) ile 
benzerlik göstermektedir.

Bu araștırma kapsamında yer alan hemșire-
lerin (n:339), %67.4 ünün araștırma yapmayı 
istediğini belirtiği belirlenmiștir. Çalıștığı 
alanda araștırma yapmayı isteyen hemșirelerin 
ise %53.1’i bu istegin gerekçesi olarak daha iyi 
hizmet sunmayı ve mesleki gelișimi sağlamayı 
(Tablo. 3) ileri sürmektedir. Yapılan bir çalıș-
mada da hemșirelerin uygulamalarını geliștirmek 
amacıyla araștırma yaptıklarını göstermektedir 
(Kuuppelomakı, Tuomı, 2003). Bu sonuçlar, 
klinik ortamda çalıșan hemșirelerin araștırma 
yapma isteğinin altında hemșirelik uygulamala-
rının geliștirlmesi amacının yattığını göstermesi 
açısından önem tașımaktadır.

Hemșirelerin araștırma yapması gereken 
kișilere yönelik soruya verdikleri yanıtların (n:

287) ise %30.7 si araștırma konusunda eğitim 

alanlara (Tablo. 4) ișaret etmektedir. Bu yanıt-

ların %22.6’sı ise hemșireleri söylerken hemșire 

-akademisyen ișbirliğini belirten yanıt yüzdesi 

sadece %2.5 oranında kalmıștır. Hemșirelerin 

araștırma yapılmasında eğitimin gerekli nitelik 

olarak görmesi önemli bir sonuç olușturmaktadır. 

Çünkü, ilgili literatür de araștırma yapma bilgi 

ve becerisinin kazanıldığı temel hemșirelik prog-

ramlarının hemșireden beklenenen araștırmacı 

rolde gerekli bir nitelik olduğunu önemle vur-

gulamaktadır (Hicks, 1993, 1995, 1996; Cooke, 

Green, 2000). Uygulama alanlarında çalıșan 

hemșirelerle, eğitim kurumlarında yer alan 

akademisyen hemșirelerin araștırmalarda ișbir-

liği içinde çalıșmalarının hemșirelik bakımına 

olumlu etkisi gösterilmiștir. Bu çalıșma bulguları 

arasında yer alan ve %22.6 oranında dile geti-

rilen hemșire -akademisyen ișbirliği hemșirelik 

uygulamalarının geliștirilmesi açısından önemli 

ve geliștirlmesi gereken bir ișbirliği alanı olarak 

ele alınmalıdır. Bir çok gelișmiș ülke örneğinde 

klinikte çalıșan hemșirelerin akademik hemșire-

ler ile araștırma yapma konusunda ișbirliği kur-

duğu ve bu ișbirliğini geliștiriștirici çalıșmaların 

yapıldığı bilinmektedir (Traynor, Rafferty, 1999; 

Hinds ve diğerleri, 2000).

Araștırma kapsamında yer alan hemșirelerin 

(n:313) sadece %24.9’u araștırmaya katıldıkla-

rını bildirmișlerdir (Tablo. 5) ve bu hemșirelerin 

%40’ı ise sadece veri toplama așamasında yer 

aldığını belirtmiștir. Tsai’nin Çin’de yaptığı 

bir çalıșmada, 264 hemșirenin %64 ünün araș-

tırmalara katıldığı (Tsai, 2000), Avustralya’da 

yapılan bir çalıșmada ise hemșirelerin %19 unun 

araștırmalara katılmadığı belirlenmiștir (Deans 

ve diğerleri, 1997). Bu çalıșmada hemșirelerin 

araștırmalara katılma oranının %24.9 olması,di-

ger ülkelere göre araștırmalara katılan hemșire 

sayısının düșük olduğunu göstermektedir. Bu 

oranın düșük bulunmasına karșın, araștımalara 

katılan hemșirelerin %40.9 unun veri toplama 

așamasına katıldıklarını belirtmeleri ile birlikte 
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ele alındığında, araștırma kapsamındaki hem-

șirelerin araștırmalara katılma oranının daha 

düșük olduğu düșünülebilir. Çin’de yapılan 

bir çalıșmada araștımaya katılan hemșirelerin 

%54 ünün veri toplama așamasına katıldığını 

ve %43 ünün ise araștırma önerisi hazırladığı 

saptanmıștır (Tsai, 2000). Finlandiya ‘da yapı-

lan bir çalıșmada ise 400 hemșirenin %38 inin 

bașkalarının çalıșmaları için veri topladığını bil-

dirdikleri görülmektedir (Kuupplemokı, Tuomı, 

2003). Bu çalıșmalarından da görüldüğü gibi, bir 

çok ülkede hemșirelerin bir bölümü araștırmalara 

sadece veri toplama așamasında katılmaktadır. 

Oysa, sadece veri toplama așamasına katılma 

bir araștırma yapma ya da araștırmayı yürütme 

anlamına gelmemektedir. Ancak,bu çalıșma 

kapamında yer alan hemșirelerin %79.7 sinin 

temel hemșirelik eğitimlerinde araștırma eği-

timi almamaları ile birlikte ele alındığında, 

araștırmalara katılma oranının (%24.9) olması, 

hemșirelerin bazılarının araștırmalara katıldığını 

ve bu katılımın veri toplama așamasında yeral-

dığını düșündürmektedir.

Buna karșın, hemșirelerin tümüyle bir 

araștırmanın yürütülmesine (Tablo. 6) ilișkin 

durumları irdelendiğinde,yanıt veren hemșire-

lerin (n:129) sadece %32.6 sının tümüyle bir 

araștırmayı yürüttüğü görülmüștür. Bir araștır-

mayı tümüyle yürütmediğini belirtenlerin ileri 

sürdükleri nedenlere (n:28) bakıldığında ise, 

%49.9 oranında “yeterli bilginin olmaması ve 

bireysel güçlükler”in, %17.9 oranında “zaman 

olmaması” nın, %17.9 oranında ise “motive edici 

ortamın olaması ve olanakların yetersizliği”nin 

yer aldığı görülmektedir. Avustralya’da yapılan 

bir araștırma sonucunda ise araștırmaya katıl-

mayan hemșire oranı %19 iken, bu hemșirelerin 

katılmama nedeni olarak, %77 oranında zaman 

yokluğunu, %51 oranında bilgi eksikiğinden 

yakındığı, %43 ünün yeterli beceri sahibi olma-

dıklarını ve %34 ünün ise araștırma yapmayı hiç 

düșünmediklerini belirtikleri bulunmuș, bilgi ve 

zamanın araștırma yapmada önemli bir faktör 

olduğu bildirilmiștir (Deans ve diğerleri, 1997). 

Yapılan bir çok çalıșmada da hemșirelerin zaman 

eksikliği, araștırma yapma desteginin olamaması 

ve yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olma-

dıklarını araștırma yapmama nedenleri olarak 

belirtikleri gösterilmiștir (Pettingil ve diğe, 

1994; Marsh, Brown, 1992; Hicks, 1996; French, 

2005). Hemșirelerin araștırma yapmama nedeni 

olarak zaman eksikliğini gösteren çalıșmalar 

(Lacey,1994; Hicks,1993; McSherry,1997; 

Dunn ve diğerleri,1998, Nilsson,Kajermo ve 

diğerleri1998; Davies ve diğerlei,2002) yanında 

hekim desteğinin olmadığını belirten hemșireleri 

gösteren çalıșmalar (Lacey, 1994; Rodgers, 1994, 

Dunn ve diğerlei, 1998; Parahoo, Mc Caughan, 

2001; Oranta ve diğerleri, 2002) bulunmaktadır. 

Ayrıca yabancı dil sorunu nedeniyle ilgili lite-

ratürü okuma (Closs ve Cheater, 1994) yanında 

istatistiksel analizi anlamada güçlük çekildiğini 

(Funk ve diğerleri 1991a; 1995b; Dunn1998) 

gösteren çalıșmalar da hemșirelerin araștırma 

yapmada güçlük alanlarını göstermektedir.

Hemșirelerin (n:339) %62.8’i araștırma 

yapmak istediğini belirtirken (Tablo. 7) aynı 

oranda araștırma konusunda eğitim gereksinimi 

duydukları saptanmıștır. Bu oranın(%62.8), 

araștımalara katılan hemșire oranına (%24.9) 

göre yüksek bulunması çalıșmanın önemli bir 

bulgusunu olușturmaktadır. Çünkü,araștırma 

yapma isteği ve bu konuda eğitim alma iste-

ğinin yüksek olması hemșirelerin araștırma ile 

ilgilendiklerini göstermesi açısından olumlu bir 

gelișme olarak değerlendirilebilir.Danimarka ‘da 

yapılan bir çalıșmada temel araștırma metodla-

rına ilișkin bir yıllık bir kursun hemșirelerin 

araștırmaya katılımlarını arttırdığı gösterilmiștir 

(Davies ve diğerleri, 2002; Adamsen ve diğerleri, 

2003). Yapılan r çalıșmalarda da da araștırma 

sonuçlarının kulanılmasında, çalıșma ortamının 

iklimi, desteği yanında zaman yetersizliği ile 

bilgi eksikliğinin önemli olduğu bildirilmiștir. 

Bir çok çalıșma sonucunda ise hemșirelerin 

araștırma eğitimi düzeyinin sadece araștırma 
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bilgisini değil araștırmalara katılma üzerinde 
de ettkili olduğunu vurgulamaktadır (Marsh ve 
Brown, 1992; Rodgers, 1994; Michel ve Sneed, 
1995; Peary, 1995, Rodgers, 2000 a).

Bilimsel toplantılara katılma durumunun, 
araștırma yapma ve bu konuda eğitim alma 
isteğini (Tablo. 8) olumlu yönde etkilediği sap-
tanmıștır. Benzer șekilde, hemșirelerin bilimsel 
yayın izleme durumlarının da, hemșirelerin araș-
tırmaya katılma, tümüyle bir araștırma yürütme 
durumlarına olan olumlu etkisi belirlenmiștir 
(Tablo. 9). Bu bulgular, literatürde de belirtildiği 
gibi araștırmaların takip edilmesi, değerlendiril-
mesi ve sonuçlarının uygulama alanlarına yansı-
tılmasında önemli olan bilimsel yayın izlememe 
ve bilimsel kongre/sempozyumlara katılmanın, 
hemșirelerin araștırmalara olan iligisini artırdığı 
ve hemșirelik mesleğinin gelișmesinde bilimsel 
düșüncenin yerleșmesindeki olumlu etkileri ile 
benzerlik göstermektedir (Smith, 1996; Gillib-
rand ve diğerleri, 2002). Bilimsel yayın okuma 
ve bilimsel toplantılara katılım, araștırma eğiti-
minde de önemli bir yöntem olarak ele alınmakta 
ve araștırma değerlendirme becerisinin geliștiril-
mesindeki yeri önemle vurgulanmaktadır (Polit, 
Hungler, 1997). 

Bu çalıșmada,hemșirelerin araștırmaya 
katılma durumlarının da,araștırma yapma ve 
araștırma eğitimi alma isteğini olumlu yönde 
etkilediği saptanmıștır (Tablo. 10). Bu bulgu 
hemșirelerin araștırmalara katılmalarının 
araștırma yapma ve bu konuda eğitim desteği 
duymalarında etkili olduğunu göstermektedir. 
Yapılan çalıșmalar sonucunda da, araștırma 
yapan hemșirelerin hekimlerden ve hemșirlik 
yönetimlerinden destek aldığı, eğitim ve desteğin 
hemșirelerin araștırmalara katılımlarında olumlu 
etkisi gösterilmiștir (Hundley ve diğerleri, 2000; 
Oranta ve diğerleri, 2002; Kuupplemakı, Tuomı, 
2003). İsveç’te yapılan diğer bir çalıșmada da, 
araștırma eğitimimin hemșirelerin araștırmalara 
katılmalarındaki olumlu etkisi gösterilmektedir  
(Björkström, Hamrin, 2001).

SONUÇ 
Bu araștırma sonucunda, hemșirelerin 

çoğunluğunun, hemșirelik araștırmalarına iliș-

kin olumlu görüș içinde bulunduğu saptanmıș-

tır. Hemșirelerin araștırmalara katılımlarının 

düșük olduğu ve araștırmalara çoğunlukla veri 

toplama așamasında katıldıkları belirlenmiștir. 

Hemșirelerin çoğunluğunun araștırma yapma 

ve bu konuda eğitim isteğinde bulunması da 

bu çalıșmanın önemli sonuçları arasında yer 

almaktadır. Hemșirelerin bilimsel yayın izleme 

ve bilimsel toplantılara katılma oranının düșük 

olmasına karșın bilimsel yayın izleme, bilimsel 

toplantılara katılma, araștırmayı yürütmenin; 

araștırma yapma ve eğitim alma isteğini olumlu 

yönde etkilediği görülmüștür. Araștırmalara 

katılmama nedenleri arasında zaman eksikliği ve 

araștırma bilgisinin yetersizliği yanında çalıșma 

ortamında hemșirelik araștırmalarına destek 

gösterilmemesi yer almaktadır. Bu çalıșmada 

elde edilen sonuçların, diğer ülkelerde yapılan 

çalıșmalarda gösterilen sonuçlar arasında ben-

zerlik bulunması, hemșirelerin hemen hemen 

her ülkede hemșirelik araștırmalarına ilișkin 

benzer görüș içinde olduğunu, araștırmalara 

katılım biçimlerinin ve eğitim gereksinimleri-

nin aynı olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan 

bu çalıșma sonuçları doğrultusunda; hemșire-

lerin hemșirelik araștırmalarına ilișkin olumlu 

görüșlerinin daha da geliștirilmesi, araștırmaların 

takip edilebilmesi için olanakların geliștirilmesi 

önerilemektedir. Hizmet içi eğitim programla-

rında, bu amaçla hemșirelik araștırmalarını 

okuma ve tartıșma saatlerini düzenlenmesi, bu 

değerlendirmelerin nasıl yapılabileceğinin alt 

yapısını olușturan temel araștırma metodoloji-

sine ilișkin eğitim proğramlarının düzenlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, hemșirelerin aktif olarak, 

hemșirelikte araștırma yapmalarını sağlayıcı bir 

yöntem olarak hastaneler ile akademik alanları-

nın ișbirliği içinde hemșirelik bakımını geliștiren 

çalıșmalar yapması önemle ele alınmalıdır.Tüm 

bu önerilerin anlam kazanabilmesi için araștırma 
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eğitimleri, araștırma kapsamında yer alan hem-
șirelerin eğitim düzeyleri ve kendilerinden bek-
lenen araștırmalara katılım düzeyleri göz önüne 
alınarak düzenlenmesi ve bu eğitim sonuçlarını 
gösteren araștırmaların yapılarak sonuçlarının 
değerlendirilmesi önerilmektedir.

Araștırma Desteği ve Teșekkür
Bu çalıșma, Hemșirelikte Araștırma Geliș-

tirme Derneği (HEMAR-G) tarafından desteklen-
miștir. HEMAR-G nin Araștırma Komisyonunda 
2000 yılında görev alan komisyon üyelerinden, 
Oya Nuran Emiroğlu(Bașkan), Nimet Karataș, 
Ümit Seviğ, Kafiye Eroğlu, Füsün Terzioğlu, 
Hayriye Ünlü, Hülya Deniz Bulut, Naile Bilgili, 
Mediha Subașı, Sevinç Kutlutürkan, Ayișe Kara-
dağ, Sabire Yurtever, Sevgisun Yılmazer Kapu-
suz bu çalıșmanın tasarımında, soru kağıdının 
geliștirilmesinde ve verilerin toplanması așama-
sında görev almıșlardır. Çalıșmaya katkılarından 
dolayı tüm komisyon üyelerine ve araștırmaya 
katılan tüm hemșirelere teșekkür ederiz.

Yazarların Çalıșmaya katkıları: Verilerin 
değerlendirilmesi (ONE; HÜ; FT; HDB)

 Araștırma raporunun yazılması (ONE)

KAYNAKLAR
Adamsen,L; Larsen,K; Bjerregaard,L; Madsen 

JK (2003) Danish research -active clinical 
nurses overcome barriers in research utiliza-
tion. Scand J Caring Sci.17:57-65.

Akinsaya,JA (1994) Making rsearch useful to the 
practising nurse. J Adv Nurs.19:174-179.

Aksayan,S; Emiroğlu,ON(1999) Hemșirelik 
araștırma raporlarının yöntem sunumu açısın-
dan değerlendirilmesi. Hemșirelik Araștırma 
Dergisi,1(1):41-46.

Aksayan,S; Emiroğlu,ON (2002) Araștırma 
tasarımı(Ed:Erefe,İ) Hemșirelikte Araștırma, 
İlke, Süreç ve Yöntemleri. Hemar-G Yayını-
,Odak Ofset, Ankara..

Ax,S; Kincade,E (2001) Nursing students’ per-
ceptions of research: usefulness, implementa-
tion and trainig. J Adv Nurs, 35:161-170.

Bayık,A(2002) Hemșirelik disiplini ve araș-
tırma (Ed: Erefe,İ) Hemșirelikte Araștırma, 
İlke, Süreç ve Yöntemleri. Hemar- G Yayını, 
Odak Ofset, Ankara.

Berggren,A (1996) Swedish midwives’s 
awarwnwss of attitudes to and use of selected 
research findings.  J Adv Nurs. 23:462-470.

Björkström,M E; Hamrin, E K F (2001) Swedish 
nuses’ attitudes towards research and deve-
lopment within nursing. J Adv Nurs. 34(5):
706-714.

Björnsdottır,K(2001) Language, researh and nur-
sing practice. J Adv Nurs, 32(2):159-166.

Burrows,D; McLeish,K (1995) A model for 
research-based Practice. J Clin Nurs,4: 243-
247.

Camiah,S(1997) Utilization of nursing research 
in practice and application strategies to raise 
research awareness amongst nurse practiti-
oners: a model for success. J Adv Nurs.26:
1193-1202.

Closs,JS; Cheater,FM(1994) Utilization of nur-
sing research: culture,interest and support.  J 
Adv Nurs. 19(4):762-773.

Cooke,A; Green,B (2000) Developing the rese-
arch capacity of depertmenets of nursing 
and midwifery based in higher education: a 
review of the literature. J Adv Nurs, 32(1); 
57-65.

Davies,J; Heyman,B; Bryar,R; Graffy,J; Gunnel-
l,C; Lamb,B; Morris,L (2002) The research 
potential of practice nurses. Health and Social 
Care in the Community.10(59.370-381.

Deans,C; Lea,D; Geyer,R(1997) Nursing rese-
arch down under. Journal of Psyhosocial Nur-
sing,35.25-31. Aktaran RoxburghM(2006) 
An exploration of factors which constrain 
nurses from research participation. J Clin 
Nurs.15: 535-545.

Dunn,V; Crichton,N; Roe,B; Seers,B; Willi-
ams, K (1998) Using research for practice: a 
UK experience of the Barriers Scale. J Adv 
Nurs.27: 1203-1210.



Hemșirelerin Araștırmalara Katılma Durumları, Araștırmaya İlișkin Görüșleri Ve Bilgi Gereksinimleri

84 Hemșirelikte Araștırma Geliștirme Dergisi - 2005/1, 2

Emiroğlu,ON (2004) Türkiye’de hemșirelik 
araștırmalarının tarihsel gelișimi,II.Ulusal 
Hemșirelik Araștırma Sempozyumu,8-10 
Nisan2004,Ankara,Sempozyum Kitabı,s.83.

French,B (2005) The process of research use in 
nursing. J Adv Nurs.49(29):125-134.

Funk,SG; Champagne,MA, Wiese,RA; Tornqu-
ist,EM(1991) Barriers: the barriers to research 
utilization scale. App Nurs Res,4:39-45.

Funk,SG; Tornquıst,EM; Champagne,MT(1995) 
Barriers and facilitators of research utiliza-
tion: an integrative review. Nurs Clin of North 
Amer,30;395-407.

Funk,SG; Champagne,MT; Tornquist,EM; 
Wicse,R (1998) Administrators’ views on 
barriers to research utilization. App Nurs 
Res. 8. 44-49.

Gardner,G; Gardner,A; Proctor,M (2004) Nurse 
practitioner education: a research -based 
curriculum structure. J Adv Nurs. 47(2):
143-152.

Gillibrand,W P; Burton,C; Watkins,GG (2002) 
Clinical networks for nursing research. Int 
Nurs Review. 49.188- 193.

Glacken,M; Chaney,D (2004) Perceived barri-
ers and facilitators to implementing research 
findings in the Irish practice setting. J Clin 
Nurs. 13:731-740.

Green,S; Houston,S (1993) Promoting research 
activities: institutional strategies. App. Nurs. 
Res,6:97-98.

Hicks,C (1993) A survey of midwives’ attitudes 
to, and involvement in research:the first stage 
in identifying needs for a staff development 
programme. Midwifery, 9:51-67. Aktaran: 
Kuuppelomakı,M& Tuomı,J(2003) Finnish 
nurses’ views on their research activities. J 
Clin Nurs, 12: 589-600.

Hicks,C (1995) The shortfall in published rese-
arch: a study of nurses’ research and publica-
tion activities. J Adv Nurs.21;594-604.

Hicks,C (1996) A study of nurses’ attitudes 
towards research: a factor analytic approach.  
J Adv Nurs.23; 373-379.

Hinds,PS; Gattuso,J; Morrell,A (2000) Creating 
a hospital-based nursing research fellowship 
program for staff nurses. J Nurs Adm.30(6):
317-324.

Howarth,ML; Kneafsey R (2005) The impact of 
research governance in healthcare and higher 
education organizations. J Adv Nurs.49(&):
675-683. 

Hundley,V; Milne,J; Leighton-Beck,L; Graha-
m,W; Fitzmaurice,A (2000) Raising research 
awarenesss among midwives and nurses: does 
ıt work?. J Adv Nurs. 31(19.78-88.

Kajermo,KN; Nordström, G; Kruebrant,A; 
Björvel,H (2000) Perceptions of research 
utilization: comparisons between health 
care proffessionals, nursing students and a 
reference group of nurse clinicians. J Adv 
Nurs.31(1): 99-109. 

Kirby,S(2004) A historical perspective on the 
contrasting experinences of nurses as a rese-
arch subjects and research activists. Int J Nurs 
Prac.10:272-279.

Kuuppelomaki,M; Tuomi,J (2003) Finnish 
nurses’ views on their research activities. J 
Clin Nurs.12:589-600.

Kuuppelomaki, M; Tuomi, J (2005) Finnish 
nurses’ attitudes towards nursing research 
and related factors.  Int J Nurs Stud.42(2):
187-196.

Lacey,E.A (19949 Research utilization in nur-
sing practice- a pilot study. J Adv Nurs,19: 
987-995.

Lee,M B, Tinevez,L; Saeed,I(2002) Linking 
research and practice: participation of 
nurses in research to influence policy. Int 
Nurs Rewiev.49.20-26.

Lengacher,C A; Wabe,P R (1992) A collabo-
rative process and framework for nursing 
research.  Nursing Connection. 584):59-66.



Emiroğlu, Ünlü, Terzioğlu, Bulut

Hemșirelikte Araștırma Geliștirme Dergisi - 2005/1, 2 85

Marsh,GW; Brown TL(1992) The masurement 
of nurses’ attitudes towards nursing research 
and the research environment in clinical set-
tings. J Clin Nurs.1:15-22.

McCaughan,D; Thompson,C; Cullum,N; Shel-
don,T; Trevor,A; Thompson,D (2002) Acute 
care nurses’ perceptions of barriers to using 
research information in clinical decision-
making. J Adv Nurs,39(1):46-60.

McCleary,L; Brown,G T(2003) Barriers to 
paediatric nurses’ research utilization. J Adv 
Nurs.42(4): 364-372.

McKiel,E; Dawe,U(1991) Hospital-based nur-
sing research programs:a requirement for 
progress. Can.J Nurs Adm.4(3):26- 27.

McSherry,R (19979 What do registered nurses 
and midwives feel and know about research?  
J Adv Nurs,25: 985-998.

Medoff-Cooper,B; Lamb,A H (1989) The cli-
nical specialist-staff nurse research team: 
a model for clinical research. Clin Nurse 
Spec.3819.16-19.

Michel,Y; Sneed,NV(1995) Dissemination and 
use of research findings in nursing practice. 
Journal of Professional Nursing.11: 306-311. 
Aktaran.Roxbugh,M(2006) An exploration of 
factors which constrain nurses from research 
participation. J Clin Nurs.15:535-545.

Nilsson Kajermo,K; Nordström,G; Kruscbran-
t,A; Björvall,H (1998) Barriers to and faci-
litators of research utilisation, as perceived 
by a group of registered nurses in Sweden. J 
Adv Nurs,27:798-807.

Ogissio,T (1994) Nursing research training and 
career development araund the world. (Akta-
ran) Freshwater, D (2003) Understanding 
and implementing clinical nursing research.  
Erișim Adres: www.ıcn.ch/resnet.htm

Oranta,O; Routasalo,P; Hupli,M (2002) Barri-
ers to and facilitators of research utilization 
among Finnish registered nurses. J Clin 
Nurs.11:205-213.

Parahoo,K (1999) A comparison of pre-project 
2000 and project 2000 nurses’ perceptions of 
their research.  J Adv Nurs. 29(1):237-245.

Parahoo,K(2000) Barriers to and facilitators of 
research utilization among nurses in northern 
Ireland.  J Adv Nurs.31(1):89-98.

Parahoo,K; McCaughan,EM(2001) Research 
utilization among and surgical nurses: a com-
parison of their self reports and perceptions 
of barriers and facilitators. J Nurs Manag, 9:
21-30.

Pearey,PA(1995) Achieving research-based 
nursing. J Adv Nurs.2: 33-39.

Pettingill,M.M; Gillies,D.A; Clark CC(1994) 
Factors encouraging and discouraging the use 
of nursing research findings. Image.26;143-
147.

Polit,D ve Hungler,B (1997) Nursing research,p-
rinciples and methods. Lippincott Company, 
Philadelphia.

Raudonis,BM; Acton GJ (1997) Theory-based 
nursing practice.J Adv Nurs,26:138-145.

Renner,C(1989) Researching research:a method 
for promoting positive attitudes.  Appl Nurs 
Res.2 (1):2-5.

Retsas;A (2000) Barriers to using research evi-
dence in nursing practice. J Adv Nurs,31: 
599-606.

Rodgers, S E (1994) An exploratory study of 
research utilization by nurses in general 
medical and surgical wards. J Adv Nurs.20: 
901-911.

Rodgers, S E (2000 a) A study of the utilization 
of research in practice and influence of edu-
cation.  Nurs Educ Today. 20: 279- 287.

Rodgers, S E (2000 b) The extent of nursing 
research utilization in general medical and 
surgical wards.  J Adv Nurs.32(1):182-193.

Rolfe,G (1996) Going to extremes: action 
research,grounded practice and the theory-
practice gap in nursing. J Adv Nurs,24: 
1316-1320.



Hemșirelerin Araștırmalara Katılma Durumları, Araștırmaya İlișkin Görüșleri Ve Bilgi Gereksinimleri

86 Hemșirelikte Araștırma Geliștirme Dergisi - 2005/1, 2

Rosswurm,MA Larrabee,JH (1999) A model for 

change to evidence-based practice.  J Nurs 

Scholar,31(4): 317-322.

Smith,JP (1996) The role of nursing journals in 

the advancement of professional nursing.  J 

Adv Nurs. 23:12.

Sheil,E P; Crain,H (1992) Report of an innova-

tive research program for baccalaureate nur-

sing students. J Nurs Edu.31(8):381-393.

Sitzia,J (2001) Barriers to research utilization: 

the clinical setting and nurses themselves.  

European J Oncol Nurs,5(3):154-164.

Stetler,CB; Di Maggio,G (1991) Research uti-

lization among clinical nurse specialist. Clin 

Nurs Specialist,5;151-155.

Tsai, S-L (2000) Nurses’ participation and utili-
zation of research in the Republic of China.  
Int J Nurs Stud,37;435-444.

Traynor,M; Rafferty,A M (1999) Nursing and the 
research asssessment exercise:past,present 
and future. J Adv Nurs.30(1):186-192.

Veeramah,V (1995) A study to identify the 
attitudes and needs of qualified staff concer-
ning the use of research findings in clinical 
practice with mental care settings. J Adv 
Nurs,22;855-861. 

Wells,N; Baggs,JG (1994) A survey of practicing 
nurses’ research interests and activities.  Clin 
Nurs Specialist,8;145-151.

Upton,D (1999) How can we achieve evidence-
based practice if we have a theory- practice gap 
in nursing today? J Adv Nurs,29:549-555.


