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 ED‹TÖRDEN

HEMfi‹REL‹K ARAfiTIRMALARINDA STRATEJ‹ GEL‹fiT‹RME*

Hemflirelik disiplini h›zl› bir de¤iflim içindedir. Bu de¤iflimde kuflkusuz hemflirelik araflt›rmalar› önemli
bir role sahiptir. Hemflirelik araflt›rmalar› hemflirelik uygulamalar›n›n, hemflirelik e¤itimi ve yönetimin
yan› s›ra hemflirelik araflt›rmalar›n›n da geliflmesi için yeni bilgilerin hemflirelik mesle¤ine kazand›r›lmas›n›
sa¤lamaktad›r. Hemflirelikle ilgili literatür de bu de¤iflimi yans›tmaktad›r. Hemflirelik araflt›rmalar› ile
hemflirelik uygulamalar›, e¤itim, ve yönetime iliflkin elde edilen kan›tlar; geliflmifl ülke örneklerinde
oldu¤u gibi; hemflirelikle ilgili bir çok yasal düzenlemenin gelifltirilmesinde de önemli rol üstlenmektedir.

 Hemflirelik mesle¤inin geliflimi için vazgeçilmez bir yere sahip olan hemflirelik araflt›rmalar›n›n say›s›
bir çok ülkede oldu¤u gibi, Türkiye’de de y›llara paralel bir biçimde art›fl göstermektedir. Hemflirelik
araflt›rmalar›nda niceliksel art›fl de¤erlendirildi¤inde  yap›lan çal›flmalar›n tek tek ele al›nmas›n›n yaratt›¤›
da¤›n›kl›¤a ve dolay›s›yla çal›flmalar›n uygulamalara yans›mas›nda yetersizli¤e neden oldu¤u
saptanmaktad›r.Hemflirelik araflt›rmalar›nda strateji gelifltirme bu nedenle bir çok ülkede önemle ele
al›narak ülkesel, bölgesel  ya da lokal düzeyde hemflirelik  araflt›rma stratejileri  gelifltirilmektedir.

Stratejik bir planlamadan yoksun olarak yap›lan hemflirelik araflt›rmalar›, gelecekte hemflireli¤in olmas›
gereken yere ulaflmas›n› engellemektedir. Bu nedenle flimdi bulundu¤umuz yerin de¤erlendirilmesi ve
nerede olmak istedi¤imizin belirlenerek, hemflireli¤i bu noktaya tafl›yacak hemflirelik araflt›rmalar›na
gereksinim duyulmaktad›r. Hemflirelikte araflt›rma gelene¤inin olmamas›, gerçeklefltirilen bir çok
araflt›rman›n hekim yönetiminde çal›flmalar olmas› yan›nda, hemflirelik çal›flmalar›nda görülen da¤›n›kl›k
ile beraberinde hemflirelik araflt›rmalar›nda nitelik sorununun olmas›, etkili hemflirelik araflt›rma stratejilerinin
 zorunlulu¤una iflaret etmektedir ( Halfens,Linge,2006).

Strateji de¤iflim yaratma ve de¤iflimi biçimlendirme  süreci olarak tan›mlanabilmektedir. Bu de¤iflim
sürecine hükmedebilme ise  istek ve kararl›l›k gerektirmektedir. Bu nedenle strateji gelifltirme; ulaflmaya
de¤er bir gelecek biçimi için bu günden u¤raflma, yo¤un çaba gösterme    anlam›n› tafl›maktad›r ki böylece
 olas› risklerin görülebilmesi ve olanaklar›n, f›rsatlar›n alg›lanarak bu do¤rultuda  bir planlama yap›lmas›n›
içermektedir. Bu haliyle strateji gelifltirme, bu gün için zaman ve emek kayb› gibi görülebilse de gelecek
için kazan›mlar do¤uraca¤› göz önüne al›narak gerçeklefltirilmelidir (Merih,2002).

Strateji gelifltirmede liderlik,stratejik de¤iflimin gerekli oldu¤u durumlarda  de¤iflimi öngörme ve
tan›lamada gerekli olabilmektedir. Bu noktada yan›t gelifltirilecek sorular aras›nda;

niçin buraday›z?

nereye gitmek istiyoruz?

buraya nas›l ulafl›r›z? yer almal›d›r( Crouch,2001).

Bu sorularla neye kan›t oluflturaca¤›m›z? , bir baflka deyiflle ne/ler yapmam›z gerekti¤i ortaya
ç›kar›labilecektir. Ne zaman , nereye, nas›l ulafl›laca¤›na iliflkin planlama , uygulama ve kontrolünü de
kapsamaktad›r (Sarvan ve di¤erleri,2003; Coflkun,2006). fiimdi neredeyiz? nerede olmak istiyoruz ?
sorusu ile birlikte  bu noktaya nas›l varabiliriz ? sorusuna  güç ve olanaklar ile f›rsat ve güçlüklerin

* Bu makale  HEMAR-G Derne¤i taraf›ndan 10-11Nisan 2006 tarihinde düzenlenen   III. Ulusal
      Hemflirelik Araflt›rma Sempozyumu’da  sunulmufltur.
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de¤erlendirilerek  yan›t verilmesi önem tafl›maktad›r(Crouch,2001). Bu de¤erlendirme insan gücü, zaman,
teknoloji ve parasal yönden yap›lmal›d›r.

Hemflirelik araflt›rmalar› bu anlamda  bizi gelece¤e haz›rlama rolünü de üstlenmektedir. Gelecekte
hemflireyi nerede? ya da nerelerde? , hangi rolde?  görmek istiyorsak hemflirelik araflt›rmalar›n›n bu yönde
yap›lmas› gerekmektedir ki, böylece gelecek için kan›tlar oluflturulabilecek ve bu kan›tlar›n kullan›lmas›
ile de¤iflim sa¤lanabilecektir.

 Hemflirelik araflt›rmalar› ile gelece¤i biçimlendirme baflka bir deyiflle, hemflirelik araflt›rma stratejilerinin
gelifltirilmesi yönünde  ilgili literatürde bir çok örnekle karfl›lafl›lmaktad›r. Ulusal düzeyde hemflirelik
araflt›rma stratejilerinin gelifltirilmesine örnek olarak Kanada ‘da yap›lan çal›flma ele al›nd›¤›nda; hemflirelik
e¤itim kurumlar›, uygulama alanlar› ve araflt›rmac›lar› temsil eden mesleki  oluflumlar›n , her  bir oluflumdan
iki üyenin kat›l›m› ile gerçekleflen çal›flmalar›nda, ülkesel düzeyde hemflirelik araflt›rmalar› ve iliflkili
konularda durum de¤erlendirilmesi ile ifle baflland›¤› görülmektedir( Discussion Paper,2002).  Bu
de¤erlendirmede hemflire araflt›rmac›lar›n durumu, e¤itimi, araflt›rma merkezleri, hemflirelik araflt›rmalar›n›n
desteklenme durumu genifl kapsaml› bir biçimde ele al›narak  de¤erlendirilmektedir.  Bu de¤erlendirme
sonuçlar›na dayal› olarak gelifltirilmesi düflünülen   hemflirelik ve hemflirelik araflt›rmalar›  için;

- hemflirelik araflt›rmalar› için engellerin kald›r›lmas›, eksikliklerin tamamlanmas›

- hastane, okul iflbirli¤ine dayal› hemflirelik araflt›rmalar›n›n haz›rl›¤›

- ulusal ve yerel boyutta hemflirelik araflt›rmalar›n›n desteklenmesi

- hemflirelik araflt›rmalar›na hükümetlerin deste¤inin art›r›lmas›n› sa¤lama hedeflenmektedir(
Discussion Paper,2002).

Hemflirelik araflt›rma stratejilerinin gelifltirilmesinde yukar›da örnek verilen ulusal düzeyde hemflirelik
araflt›rma stratejilerinin gelifltirildi¤i Kanada ‘da yap›lan bu çal›flmaya benzer çal›flmalar›n di¤er ülkelerde
de yap›ld›¤› bilinmektedir. Amerika Birleflik Devletlerinde ise; ulusal düzeyde hemflirelik araflt›rma
stratejileri  Ulusal Hemflirelik Araflt›rmalar› Merkezi      ( National Center for Nursing Research –NCNR)
taraf›ndan   ele al›narak, ulusal düzeyde hemflirelik araflt›rma öncelikleri ve araflt›rma stratejileri
gelifltirilmifltir(Block,1990). Ulusal Hemflirelik Araflt›rmalar› Merkezi (NCNR), 1986 y›l›nda kurulmufl
ve 1993 y›l›nda ad› Ulusal Hemflirelik Araflt›rma Enstitüsü (National Inst›tute Nursing research –NINR)
olarak de¤iflerek yap›sal dönüflüm sa¤lanm›flt›r. Halen çal›flmalar›na devam eden NINR  hemflirelik
araflt›rma e¤itimi, öncelikler ve stratejiler ile kan›ta dayal› hemflireli¤in gelifliminin sa¤lanmas›nda aktif
olarak görev almaktad›r(Kitson,2001).

Bu ülkelerin d›fl›nda Avrupa k›tas›ndan  örnek olarak Danimarka, ‹rlanda ve ‹spanya’da yap›lan
ulusal düzeydeki çal›flmalara bak›lmas› yararl› olacakt›r. Danimarka’da hemflirelik araflt›rmalar›nda
gelifltirilen stratejiler 1999 y›l›nda yay›nlanm›flt›r ve böylece Danimarka ulusal hemflirelik stratejisi
gelifltiren ilk Avrupa ülkesi olarak tan›mlanm›flt›r( National Srrategy,2004). Danimarka Hemflirelik
Organizasyonu( Danish Nurses’ Organization-DNO) liderli¤inde yürütülen bu çal›flmalar 1999-2002
y›llar› için daha sonra 2002-2004, son olarak da 2005 - 2010 y›llar› için gelifltirmifltir. Bu gelifltirilen
hemflirelik araflt›rma stratejilerinin ise Kanada  örne¤inde oldu¤u gibi durum de¤erlendirmesi ile bafllad›¤›
ve  araflt›rma e¤itimi, araflt›rmalar›n  uygulama alanlar›na  yans›t›lmas›, hemflirelik araflt›rmalar›n›n
desteklenmesi için olanaklar›n gelifltirilmesi ve  bu anlamda ulusal ve uluslararas›  iflbirli¤inin gelifltirilmesine
odakland›¤› raporda ortaya konulmaktad›r( National Startegy,2004).

Benzer bir çal›flma  ‹spanya’da  da yap›lm›fl ve resmi bir yap›s› olan Hemflirelik Araflt›rmalar› Gelifltirme
ve Koordinasyon Merkezi (INVESTEN); hemflirelikte araflt›rma e¤itimi, lisans üstü araflt›rma e¤itimini
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de¤erlendirerek, gelifltirilmesi yönünde,araflt›rma öncelikleri ile hemflirelik araflt›rma stratejilerini
gelifltirmifltir( Casbas,2002;Annual Report,2000). ‹rlanda’da gerçeklefltirilen çal›flmalarla( Draft Report,2001)
ulusal hemflirelik araflt›rma stratejileri gelifltirilmifl ve rapor   edilmifltir. Ulusal  düzeyde hemflirelik
stratejilerinin gelifltirilmesinde  ülkeler farkl› olmas›na karfl›n izlenen sürecin benzer olmas› yan›nda
gelifltiri len stratejilerin ana yap›s›n›n baz› noktalarda çak›flt›¤›n› göstermektedir.

Ulusal düzeyde gelifltirilen hemflirelik araflt›rma stratejileri  ayr›ca bölgesel düzeyde de ele al›narak
gelifltirilmektedir. Avrupa Birli¤i Üye Devletler Bakanlar Komitesi 1999 y›l›nda   bölgede hemflirelik
araflt›rmalar›n›n gelifltirilmesi ve  koordinasyonunun sa¤lanmas› üzerinde önemle durarak  önerilerde
bulunmufl ve  ülkelerin hemflirelik araflt›rma gereksinimlerinde öncelikleri ve stratejilerini gelifltirilmeleri
önerilmifltir. Bu öneriye yan›t oluflturma amac›yla kurulan ERA-CARE-NET  hemflirelik araflt›rmalar›n›n
gelifltirilmesi yönünde  proje bafllatarak flimdiye de¤in oluflturulan hemflirelik araflt›rma stratejilerinin
gözden geçirildi¤i Hemflirelik Araflt›rmalar› Avrupa Platformu (European Platform for Nursing  Research)
 olarak  çal›flmalar yürütmektedir(ERA-NET,2005). Uluslararas› Hemflirelik Konseyi (ICN) de liderlik
rolünü üstlenerek tüm üye ülkelerin, hemflirelik örgütlerinin bu yönde çaba göstermesini
istemifltir(Kitson,2001; Smith,2003).

Avrupa bölgesinde  hemflirelik araflt›rma stratejileri için 1978 y›l›nda kurulan Avrupa Hemflirelik
Araflt›rmac›lar› Çal›flma Grubu( The Work Group Of European Nurse Reseachers- WENR) hemflire
araflt›rmac›lar aras›nda yayg›n iletiflim a¤› oluflturma ve sistemli iflbirli¤inin gelifltirilmesini
amaçlamaktad›r.WENR yirmi befl ülkeyi temsil eden hemflirelik derneklerini kapsamakta ve ICN ile
iflbirli¤i içinde bölgesel hemflirelik araflt›rma stratejilerinin gelifltirilmesinde liderlik rolünü
üstlenmektedir(ICN, WENR).  Avrupa Birli¤i Hemflirelik Daimi Komitesi( The Standing Committee of
Nurses  of European Union- PCN,) ki bu komite kendisini Avrupa hemflirelerinin ba¤›ms›z sesi olarak
tan›mlamaktad›r, bölgesel hemflirelik araflt›rma gereksinimlerini tan›mlama ve strateji gelifltirilmesi
yönünde  öneriler getirmektedir(ICN). Avrupa Birli¤i taraf›ndan desteklenen,  Avrupa Hemflirelik
Araflt›rmalar›nda Strateji Gelifltirme – Avrupa Konferans› ‹spanya, Salamanca kentinde 1999 y›l›nda
gerçeklefltirilmifltir(Thompson,1999). Bu konferansta 14 ülke temsil edilerek yüzün üzerinde hemflire
araflt›rmac›lar›n kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifl ve  NINR temsilcisinin kat›l›m› ile Amerika Birleflik
Devletlerinde  yaflanan deneyimler de ele al›nm›flt›r (Thompson,2005).

Bölgesel ve ulusal düzeyde gelifltirilen hemflirelik araflt›rma stratejileri ile uyumlu olmakla birlikte
lokal gereksinimler de göz önüne al›narak hemflirelik araflt›rma stratejileri, hemflirelik e¤itim kurumlar›
ve uygulama alanlar› düzeyinde de gelifltirilebilmektedir(Research Strategy,2005). Finlandiya’da Turku
Üniversitesi Hemflirelik  okulunun bu amaçla yapt›¤› çal›flmada, okulun araflt›rma stratejileri gelifltirilmifltir
(University of Turku,2005). Bu stratejiler aras›nda; araflt›rma programlar›n›n multidisipliner, ulusal/
uluslararas› iflbirli¤inin araflt›rma kapasitesinin araflt›rma projelerinin araflt›rmac› iletiflim a¤›n›n doktora
ve sonras› araflt›rma programlar›n›n gelifltirilmesinin gereklili¤i ortaya konarak stratejiler gelifltirilmifltir.
Indiana Üniversitesi, hemflirelik okulunda da benzer çal›flma yap›lm›fl, kurumsal düzeyde hemflirelik
araflt›rmalar› gözden geçirilerek gelece¤i yans›tan hemflirelik araflt›rma stratejileri gelifltirilmifltir
(McBride,2005) ve etkili hemflirelik araflt›rma kültürünün gelifltirilmesinin önemi vurgulanm›flt›r.

Hemflirelikte akademik alanda, araflt›rma üretiminin gelifltirilmesi yönünde, kurumlarda olumlu
araflt›rma kültürünün gelifltirilmesinin önemi üzerinde durulmaktad›r. Uygulama alanlar› ile akademik
alanlar›n iflbirli¤ini  sa¤lama  ve hemflirelik araflt›rmalar›n› görünür hale getirilecek kan›ta dayal› hemflirelik
uygulamalar›na iliflkin modeller gelifltirilmekte(Greenwood, Gray,1998; Conn ve di¤erleri,2005) ve
hemflirelik e¤itim kurumlar› ile uygulama alanlar› aras›nda iflbirli¤ini sa¤lamaya yönelik  çal›flmalar
yap›lmaktad›r(Jinks,Green,2004).
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Hemflirelik e¤itim kurumlar› ve uygulama alanlar› aras›nda iflbirli¤i modellerine  örnek olarak  “
Tyler’in iflbirli¤i modeli “ gösterilebilir(Olade,2004). Bu modelde araflt›rma e¤iticisi  olan akademisyenlerle,
uygulama alanlar›n›n yöneticileri aras›nda iflbirli¤inin sa¤lanmas› ele al›nmaktad›r. Bunun sa¤lanmas›
amac›yla her iki alan›n temsil edildi¤i dan›flma kurulunun oluflturulmas›, hemflirelik araflt›rma merkezi
ile e¤itim ve araflt›rmalar›n yürütülerek elefltirel de¤erlendirme ile izlenmesi modeli biçimlenmektedir.
Bu model ise bu alanda literatürde yer alan  ilgili tüm çal›flmalar›n bütünleyici gözden geçirme (integrative
review)  yöntemiyle ç›kar›lan sonuçlara dayal› (Whittemore, Knafl,2005) gelifltirilen bir model olmas›
aç›s›ndan anlam tafl›maktad›r.

Ayr›ca hemflirelikte baz› özel alanlara yönelik olarak hemflirelik araflt›rma stratejileri de gelifltirilmektedir.
Onkoloji hemflireli¤i alan›nda ,‹rlanda’da onkoloji hemflireli¤i konferans›na kat›lan hemflirelere Delphi
Araflt›rmas› uygulanm›fl ve   sorulan sorular do¤rultusunda bu alana özgü hemflirelik araflt›rma stratejileri
gelifltirilmifltir (Mcilfatric,Keeney,2003).

Hemflirelik araflt›rma stratejileri hangi düzeyde gelifltirilmifl olursa olsun  gelifltirilen  stratejilerin ifle
yaramas› için yap›lan çal›flmalar›n; do¤ru araflt›rmac›, do¤ru araflt›rma problemi, do¤ru yöntem, do¤ru
ölçüm ile gerçeklefltirilmifl olmas› önem tafl›maktad›r. Çünkü, hemflirelik araflt›rma stratejilerinin
gelifltirilebilmesi için  yap›lan araflt›rmalar›n de¤erlendirilmesinde ele al›nan araflt›rmalar›n ve yap›lacak
araflt›rmalar›n do¤ru tasar›m› gereklidir. Bir baflka deyiflle , hemflirelik araflt›rmalar›n›n kullan›labilir
özellik göstermesi do¤ru biçimde gerçeklefltirilmifl olmas› ile sa¤lanabilmektedir(Greenhalgh,1997;
Duffy,2005). Hemflirelik araflt›rma stratejilerinin gelifltirilmesinde  yeni araflt›rmalar yap›labilece¤i gibi
daha önceden yap›lm›fl araflt›rmalar›n da de¤erlendirilmesi  zorunlu olabilmektedir. Hemflirelik
uygulamalar›n›n yay›nlanm›fl araflt›rma  makaleleri do¤rultusunda de¤iflimi öncesinde  araflt›rman›n
geçerli olup olmad›¤› mutlaka de¤erlendirilerek karar verilmelidir.

Hemflirelik araflt›rma stratejilerinin gelifltirilmesinde  araflt›rma öncelikleri konu alanlar›n› iflaret
edebildi¤i gibi yap›lacak araflt›rmalar›n  metodolojisinin ne olmas› gerekti¤ine de iflaret edebilmektedir.
Hemflirelik  bak›m›n›n içeri¤inin etkisi, hasta sonuçlar› ele al›nacak ise deneysel araflt›rma  tasar›mlar›n›n
gerekli olaca¤› ortaya ç›kmaktad›r. Bunun gibi hemflirelik araflt›rma stratejilerinin gelifltirilmesi ya da
bunlar›n uygulamaya geçirilmesinde  hangi araflt›rma metotlar›n›n  kullan›labilece¤inin bilinmesi
gerekmektedir. Niceliksel araflt›rma tasar›mlar› yan›nda niteliksel araflt›rma tasar›mlar› ya da di¤er ça¤dafl
araflt›rma tasar›mlar›n›n da kullan›labilece¤i göz önüne al›nmal›d›r. Hemflirelik araflt›rma stratejilerinin
gelifltirilmesinde kullan›labilecek di¤er araflt›rma tasar›mlar› olarak;

- Bütünleyici gözden geçirme ( Integrative  reivews)

- Sistematik gözden geçirme ( Systematic reviews)

- Meta-analiz (Meta-analyses)

- Kalitatif  gözden geçirme( Qualitative reviews) gibi yöntemler önerilebilir.

Bütünleyici gözden geçirme (Integrative Review); özel bir inceleme türü olarak geçmiflte yap›lan
deneysel ya da teorik çal›flmalar›n literatürden izlenerek ele al›nan konuya iliflkin derinlemesine  bir
kavrama sa¤lanarak  anlama amac›yla yap›lmaktad›r. Bu nedenle , iyi yap›lm›fl  bu çal›flmalar›n direkt
olarak uygulamaya konulabilece¤i bildirilmektedir. Di¤er gözden geçirerek inceleme  biçimleri –sistematik
ve kalitatif- hemflirelikte kavramlar, tan›mlar, araflt›rmalar, sonuçlar›n kullan›lma durumu, metodolojisi
konular›nda bilgi vermektedir. Sistematik gözden geçirme  yönteminin  özel bir biçimi olan  meta- analiz
ise etkinli¤i ortaya koymas› nedeniyle kan›t›n en üst düzeyini oluflturmaktad›r.  Bu nedenle  klinik
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kararlar›n al›nmas›nda  bu yöntemin kullan›lmas› önerilmektedir. Ancak bu yöntemin kullan›lmas› için
ele al›nan araflt›rmalar›n bilimsel yap›s›n›n çok sa¤lam olmas›n›n gereklili¤i unutulmamal›d›r.

                                                                                                          ED‹TÖR

                                                                                                  Oya Nuran Emiro¤lu
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