


Departman

Tarih

Özlem Mustafabaylı1, Sevda Tanrıverdi1, Gülzade Uysal2

1Anadolu Sağlık Merkezi Hemşirelik Hizmetleri
2Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN ARAŞTIRMA 

KULLANIM ENGELLERİ



•Hemşirelik uygulamalarının araştırma 

sonuçlarına dayandırılması dayalı olması 

mesleğin bilimselliğe temellendirilmesini 

sağlamak için önemlidir. 

•Hemşirelerin araştırma kullanımını artırmak 

için öncelikle  araştırma kullanım engellerini 

belirlemek ve bu doğrultuda stratejler 

geliştirmek gerekmektedir.

GİRİŞ



•Hemşirelerin araştırma kullanım engelleri bir 

çok çalışmada incelenmekte olan bir 

konudur. 

•Bu çalışma ise özel bir uzmanlık alanı olan 

çocuk hemşirelerinin araştırma kullanım 

engellerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

GİRİŞ VE AMAÇ



• Çalışma tanımlayıcı kesitsel tiptedir.

•Araştırmanın örneklemini çalışmanın 

yapıldığı Haziran 2015-Temmuz 2015 tarihleri 

arasında hastanede bulunan ve çalışmaya  

katılmaya istekli pediatri hasta grubuna 

bakım veren 98 hemşire oluşturmuştur.

GEREÇ VE YÖNTEM



•Veriler hemşirelerin sosyodemografik

özelliklerini içeren 12 soruluk form ve 

“Hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri 

Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. 

•Veriler SPSS 17.0 paket programında 

uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak 

değerlendirilmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM



• Ölçek Funk ve arkadaşları (1991) tarafından 
geliştirilmiş olup Bayık ve ark. (2007) tarafından 
türkçe geçerlik güvenirliliği yapılmıştır. 

• Ölçek dört alt boyuttan oluşmakta olup 29 maddedir. 
27. madde hiçbir alt boyuta girmemektedir. 

• Türkçe araştırmaların sınırlılığı ve yabancı dilde 
yayınlanan çalışmalara ulaşma gereği düşünülerek 
“araştırmaların yabancı dilde yayınlanması” 30. 
madde olarak eklenmiş olup Funk’ın önerisi 
doğrultusunda analize dahil edilmemiştir. 

• Puan ortalamaları arttıkça maddelerin engel olarak 
algılanma düzeyleri de artmaktadır.

• Ölçekte her bir maddeden alınabilecek en yüksek 
puan 4- en düşük puan 1’dir. 

“Hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği”



BULGULAR

• Çalışmaya katılan çocuk hemşirelerinin 

• Yaş ortalaması 29.21±4.61 

• %81,6’sı Lisans mezunu

• %31,6’sı “3-5 yıl” arasında çocuk hemşire 

olarak çalışmaktadır.



BULGULAR

Çalışmaya katılan hemşirelerin; 

• %72,4’ü son bir yıl içinde hiç kongreye 

katılmamış

• %66,3’ü mezuniyetten sonra hiç araştırma 

yapmamıştır. 

• %90,8’ı uygulamalarında kanıta dayalı 

hemşirelik girişimlerini kullanmak 

istediklerini belirtmişlerdir.



Hemşirelerin araştırma kullanım engelleri 

ölçeği

• “Toplam” puan ortalaması 3,19±0,47’tür.

• “Hemşire” puan ortalaması 3,24±0,53

• “Kurum” puan ortalaması 3,35±0,51

• “Sunum” puan ortalaması 2,95±0,64 

• “Araştırma” puan ortalaması 3.18±0,63

BULGULAR

(ölçek puan ortalaması; Min: 1- Max: 4)



• “Araştırmaların yabancı dilde yayınlanması”  

(%87.7)

• “Hemşirelerin araştırma sonuçlarını çalışma 

ortamlarında kullanacaklarına inanmaması” 

(%80.7)

Hemşirelerin orta-çok engel olarak gördükleri 

maddeler incelendiğinde; 



•Çalışmaya katılan çocuk hemşirelerinin 

sosyodemografik özellikleri (yaş, medeni 

durum, eğitim, mesleki deneyim) ile ölçek 

toplam ve alt boyut puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0,05).

BULGULAR



• Çalışmaya katılan çocuk hemşirelerinin 

araştırma kullanım engelleri ölçeği  puan 

ortalaması yüksek 3,19±0,47 

bulunmuştur.

• Ölçeğin Alt boyut puan ortalamarı 

arasında ise en yüksek puan 

ortalamasının “KURUM” alt boyutu 

(3,35±0,51) olduğu görülmektedir. 

SONUÇ



• Çalışmanın sonuçları doğrultusunda; 

yönetici hemşirelerin mevcut engelleri 

inceleyip ortadan kaldırabilecekleri 

durumlar için gerçekçi stratejiler 

geliştirmeleri gerekmektedir.

ÖNERİLER



• Hemşirelerin bilimsel bilgiye ulaşmaları (kongre, 

sempozyum, kurs vb.) desteklenebilir. 

• Bilimsel araştırma kurulları oluşturularak kliniğe 

dayalı çalışmalar birlikte planlanabilir.

• Hemşirelerin araştırma okuma becerilerini 

geliştirme ve araştırma kullanımına ilişkin hizmet içi 

eğitimler planlanabilir. 

• Yapılan bilimsel çalışmalar, kliniğe ve hemşirelik 

uygulamalarına kurum tarafından aktarılabilir.

ÖNERİLER



TEŞEKKÜRLER


