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ÖZET
Hemşirelikte profesyonelleşmenin başta gelen koşulu kuşkusuz bilimi ve bilimsel yöntemi
yeterince anlamak ve mesleğe yansıtmaktır. Hemşirelikte bilimsel yöntem kullanılarak
yapılan araştırmalar gelecekte hemşireleri deneyimlere dayalı kararlardan kanıta dayalı
karar verme bilincine taşıyacak ve kendi bilgisini üreten hemşirelik, bilginin bilimsel değeri
ve kullanımı konusunda daha fazla sorumluluk alacaktır. Uygulama ortamlarında yapılan
hemşirelik araştırmaları, hemşirelerin yaptıkları uygulamaları eleştirel olarak değerlendirme
becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak ve uygulamalarını bilimsel bilgiye dayandırma
kültürünü oluşturacaktır.
Bu bağlamda, bu makalenin temel amacı, sağlık hizmeti verilen ortamlarda çalışan hemşirelerin
bilimsel bir disiplin olma yolunda bilim ve bilimsel araştırma sürecinin önemine dikkatlerinin
çekilmesi ve hemşirelik araştırmalarının bilimsel yöntem ışığında yapılandırılmasına katkı
sağlayabilecek temel bilgi, anlayış ve kavramların ortaya konulmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Bilim, bilgi, bilimsel yöntem, hemşirelik, hemşirelik bilimi.
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ABSTRACT
The leading condition of professionalism in nursing is surely to understand science and
scientific method sufficiently and reflect it to the profession. Research conducted through
scientific method in nursing will take nurses from experience based decision making to
the conscious of evidence based one, and the nursing that produce its own knowledge will
undertake more responsibility for the scientific value and use of the information. Nursing
studies carried out in the field of practice will enable nurses to improve their abilities in
evaluating their studies critically, and will form the culture of practicing that ground on the
scientific knowledge.
In this context, the main aim of this article to draw the attention of nurses working in the
surrounding where the health services are provided to the importance of science and scientific
research process for being a scientific nursing discipline, and to display the main knowledge,
understanding and concepts that can contribute to the re-construction of nursing researches
under the light of scientific method.
Key Words: Science, knowledge, scientific method, nursing, nursing science, nursing

research

Giriş
Evrimselleşme sürecinde bugünün insanı artık becerikli, hiçbir şeyi gözünden kaçırmayan, düşünceli, hırslı, hem dilin hem de matematiğin sembollerini, sanatın, geometrinin, şiirin ve bilimin imgelerini zihninde şekillendiren bir noktaya gelmiştir (1).
Modern insan beyninin ortaya çıkışından sonra geçen yüz bin yılın yalnız son dört
yüz yılı gerçek modern akla tanıklık etmiştir (2).
İnsanlar sürekli olarak kendilerini ve çevrelerini anlama, tanıma, aydınlatma, olay ve
oluşumları açıklama ve karşılaştıkları problemlere güvenilir çözümler arama uğraşısı
içende olmuşlardır (3). Problemlere güvenilir çözümlerin bulunabilmesi her şeyden
önce “doğru” kararların alınabilmesine, doğru kararların alınabilmesi ise doğru bilgilerin kullanılabilmesine bağlıdır (4). Bilgi arayışı günlük sorunların dürtüsünden çok,
bireylerin olup bitenleri salt öğrenme, anlama ve açıklama merakından kaynaklanan
bir arayıştır (3,5,6,7,8,9,10). O halde bilgi nedir ? sorusuna yanıt aramak gerekir.

Bilgi
Platon’un görüşlerine dayanarak bilgi ‘haklı çıkarılmış doğru inanış’ olarak kabul
edilir (11). Bilgi sürecinin üç temel bileşeni; akıl, deneyim ve sezgi’ dir (12). Bilginin
gücü insanla bağlantılıdır ve genellikle mantık ve deneyimden bağımsız bir şekilde
oluşan, bireye özgü algı, içsel görüdür. Bilgi doğada hazır değildir. Doğada nesneler
ve olaylar vardır. Bilgiyi yaratan, üreten ve eyleme dönüştüren insandır (9,13).

Bilimsel Sorgulama ve Bilim
Bilgi ile bütünleşme bilimsel sorgulama sürecini başlatır. Descartes (14)’ın da ifade ettiği gibi, bilim gerçeği bulmaya, olgusal dünyayı açıklamaya yönelik bilişsel bir
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arayıştır. Bilim neden-sonuç ilişkilerinin ifade edildiği sistematik bilgiler birikimidir
(4,11,13,15). Bilim bir inanç dizgesi olmadığı gibi, sanat gibi spontan bir yaratıcılık da
değildir (16,17,18).
Bilim, bir evrim (olgular süreci) aynı zamanda bir devrim (geçmişi ezip geçen)’dir. Bu
yönüyle dinamiktir (7,8,19). Bilimin amacı, yeni bilginin yayılması, önceki bilgilerin
sürekli doğrulanmasıdır. Bilimsel yaklaşımda tek bir olgu hakkındaki yargılar değil,
bir genellemeye ulaşma söz konusudur (4,15,20,21,22). Bilimin temel işlevleri anlama,
açıklama ve kontrol olarak ifade edilebilir (4,11,15,20). Bilimde mutlak doğruluk ve
yanılmazlık yerine, gerçeğe şimdilik doğru olan “geçici doğrular” ile yaklaşmak vardır. Sonuçlar geçerlik olasılığı yüksek genellemelerdir (4,20).

Bilimsel Yöntem
Bilimsel yöntemin gelişimi doğa bilimlerinde başlamış ve 16. yy’da ortaya çıkmıştır.
Descartes’ın ortaya koyduğu metotla bilimsel yöntem bilimde kullanılmaya başlamıştır. Bilimsel yöntem, Bacon’cu tümevarım (endüksiyon) ile Aristo’cu tümdengelim (dedüksiyon) yaklaşımlarının bir sentezidir (4). Bilimsel yöntem bilgiyi sağlamada bir dizge oluşturur. Bilimsel yöntem ikilemleri en aza indirecek denetleme ve
değerlendirmeleri içerir. Böylelikle yanlılıklar azalır, geçerlilik en üst düzeye ulaşır.
Bilimsel yöntem, olgusal nitelikli problem çözmenin, bilim üretmenin bilinen ve belli
süreçleri olan, en güvenilir yolu olarak kabul edilir (4,11,23,24).
Bilimsel sorgulama sürecinde ilk önce düşünsel kavramlar oluşturulur. Kavramların, yargıların karmaşık çağrışımı, bilginin en üstün aşamaları olan varsayımlarla,
kuramları oluşturur (10,20). Yasaların ipucu olan varsayımlar, deneyler ile, bir başka
deyişle uygulamada doğrulanır. Varsayımlar deney ile doğrulandıklarında kuram
veya bilimsel yasa adını alırlar (4, 10,11). Kuramlar olgusal düzeyde gözlenen ilişkileri ve genellemeleri, gözlemsel olmayan bazı kavramlardan yararlanarak açıklarlar.
Bu yönüyle kuram, soyut bir genelleme sistemidir (4,20). Hiçbir kuram son şeklini
almış sayılmaz. Yeni veriler elde edildikçe kuramların da geliştirilmesi söz konusudur. Bu yönüyle bilimsel gelişme, yeni gözlemler karşısında yetersiz kalan kuramların
ayıklanması, yerlerine daha geçerli görünenlerin konulmasından oluşan bitmeyen bir
süreçtir (4,11).
Deneysel bilimler olaylardan yasalara götüren bir yöntem olan tümevarım yöntemini
kullanırlar (10). Tümevarım mantığı önce doğrulanabilirliği, sonra önermelerin pekiştirilmesi ve sınanabilirliğini ortaya koyar. Tümdengelim mantığı ise yanlışlama
kavram ve yaklaşımlarını önerir. Buna göre akıl ya da gözlem yoluyla geliştirilen bir
genelleme (hipotez/denence) ilgili çıkarımlara dayalı gözlem ya da mantıksal sonuçlara bakarak yanlışlamaya çalışılır. Doğruya ulaşmanın yolu “yanlışların bulunup
ayıklanmasındadır (4,11). Tümevarım ve tümdengelim yaklaşımlar aklı ve deneyi
birleştiren düşünce yöntemleridir (12). Deneye hiçbir şey borçlu olmayan zihinsel kategori yoktur. Ancak zihinde doğrulanmamış sezgi de yoktur. Bilgi ne tam deneysel
ne de kavramsaldır. Bilgi dayanışmalı bir bütünlük oluşturur, bütün içinde anlam
kazanır (4).
Sonuç olarak, bilimin kimlik özelliği problem çözme yöntemi olmasındadır. Bilim
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yöntemlerle elde edilen, pratikle doğrulanan bilgidir. Eylem (uygulama) ile düşüncenin (teorinin) karşılıklı ve sürekli etkileşimi, bilimsel gelişmenin baş koşuludur
(9,25,26,27,28).

Bilgi Üretimi ve Bilimselleşme Yolunda Hemşirelik
Hemşirelik disiplininde pek çok bilgi, mantık yürütme, sınama-yanılma, deneyimler
ve geleneksel yolla elde edilmiştir. Ancak bireysel deneyimler ve öznel değerler taşıyan bu bilgiler bilimsel bir nitelik taşımadığından hemşirelik biliminin yapı taşları
olamaz ve genellenemezler (15,29,30,31,32).
Geleneksel olarak hemşirelik geçmişte daha çok doğa bilimlerinin teorilerine güvenmiş ve önem vermiştir. İlk hemşirelik araştırmaları tıbbi modelden etkilenmiş ve
hemşirelik bilgisinin oluşturulmasında daha çok deneysel yaklaşım değerli görülmüştür. Ancak günümüzün çağdaş hemşirelik anlayışı, hemşirelik bilgisi ve teorisinin oluşturulmasında, çok boyutlu bir varlık olan insana bütüncü yaklaşım gereği
sadece niceliksel (kantitatif) araştırma yöntemlerinin yeterli olamayacağı inancına
ulaşmıştır. Bu doğrultuda hemşirelik bilgisinin oluşturulmasında hemşireliğin doğasını açıklayan, tanımlayan ve hemşireliğe yeni bilgi girdileri sağlayan fenomenoloji,
etnografi ve temellenmiş (grounded) teori gibi diğer kalitatif araştırma yöntemlerinin kullanımı hız kazanmıştır (17,22,27,30,33).
Hemşireliğin gerçek bilgi özü hemşirelik bilimini oluşturur. Hemşirelik bilimi ise,
hemşirelik uygulamalarına rehberlik eder (34,35)). Hemşirelikte bilgi; deneyim, yansıma (reflection) ve değerler gibi birçok kaynaktan elde edilebilir. Ancak, bilgi sistematik olarak hemşirelik bilim dalının özel ilgi fenomenlerinin tahmin edilmesi,
açıklanması, tanımlanması için genel kanunlara ve kurallara dönüştüğü zaman hemşirelik bilimidir (12,30,34).
Hemşirelik bilimindeki hızlı ilerlemeler son 20 yılda gerçekleşmiştir (36,37). Bunun
altında yatan en önemli faktör sağlığı iyileştirme ve bireylerin iyilik halini artırmaya yönelik hemşirelik araştırmalarının bu süreçte yer bulması ve hız kazanmasıdır.
Hemşirelikte bilimsel araştırmanın amacı, gerçekleri ya da kuramları gözden geçirmek, bulmak ya da problemleri çözmektir. Bilimsel yöntem ışığında yapılan kalitatif
ve kantitatif hemşirelik araştırmaları bakım verme ve bakım alma sürecinin gerektirdikleri hakkında hemşirelere bilgi ve anlayış kazandırmaktadır. Kazanılan bu bilgi
ve anlayış hemşirelik bilimi için önemli bir temel oluşturmaktadır (30,37).
Hemşirelik uygulamalı bir bilimdir. Uygulamalı bilim yaklaşımı teori ve uygulama
arasındaki ilişkiyi ortaya koyar ve teorinin uygulamaya geçirilmesiyle hayat bulur.
(30,31,38). Teori, uygulama ve araştırma hemşirelik bilimini tanımlayan döngüsel
bir süreçtir. Uygulama bu döngüye katalizör olarak hizmet eder. Uygulama ortamlarında sorular sorulur, hipotezler çıkarılır. Teori problemin kavramsallaştırılmasına
rehberlik eder ve araştırılabilir soruları ortaya çıkarır. Araştırmalar teorileri geliştiren veya rafine eden çalışmaları düzenler, uygulayıcılar ise teorileri test eder. Teori
araştırma için bir çatı oluşturur, uygulama da teoriye uygun bir ortam sağlar. Hem
teori hem de uygulama hemşirelik bilgisini oluşturma ve yaymada temel unsurlardır
(27,30).
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Hemşirelik araştırmalarının birincil amacı uygulama için gereksinim duyulan bilginin ortaya çıkarılması ve geçerli kılınmasıdır. Özellikle 1950’lerden sonra başlayan
hemşirelik araştırmaları başlangıçta hemşirelik eğitimine odaklanmıştır. Araştırmalar ancak 1970’lerden sonra klinik uygulamalara kaymıştır. Başlangıçta araştırmalar gerçekte gereksinim duyulan ve hemşireliğin özü olarak tanımlanan bilgiyi
oluşturmaya hizmet edememiştir. Sonuç olarak “hemşirelik nedir” (uygulama) ve “ne
olmalıdır” (teori) arasında bir boşluk doğmuştur (27). Hemşirelikte ancak teorinin
uygulamaya dönüştürülmesiyle teori ve uygulama arasındaki boşluk doldurulabilir.
Kliniklerdeki uygulayıcı hemşirelerin profesyonelleşmesi, otonomi kazanmaları ve
daha üst düzey sorumluluk bilincine ulaşmalarını sağlayan ve uygulamaya araştırma
kültürünü yerleştiren en geçerli yol uygulama alanlarında yapılacak eylem (hemşirelik bakımına özgü) araştırmalarıdır (27,30).
Türkiye’de hemşirelik araştırmalarının çoğunlukla akademisyenler tarafından
yapıldığı ve bu çalışmaların bir kısmının uygulama ortamlarında yaşanan gerçek
problemlerden uzak olduğu söylenebilir (15,39). Bu anlamda ülkemizde de gerçek uygulama ortamlarında yaşanan problemlere yönelik akademisyen ve klinisyen hemşirelerin birlikte yapacağı araştırmalara gereksinim vardır. Bu araştırmalar farklı
uygulama alanları ve klinik ortamlarda hemşirelik uygulamalarına bilimsel temel
oluşturmada katkı sağlayacak, teori ile uygulamayı birleştirecek ve birey /aile /toplumun gereksinimlerine uygun sistematik ve kanıta dayalı hemşirelik bakımı vermeye
olanak sağlayacaktır.
Kanıta dayalı uygulama geleneksel hemşirelik uygulamalarından değil, araştırma
bulgularından köken alır (40). Araştırmaya/kanıta dayalı uygulama yapmak meslek
mensuplarının önde gelen bireysel ve mesleki sorumluluklarındandır (24,30). Ancak geleneksel hemşirelik uygulamalarına sıkı sıkıya bağlı, bilim, hemşirelik bilimi,
bilimsel yöntem ve hemşirelik süreci hakkında yeterince donanımlı olmayan hemşirelerin bu rolü yeterince yerine getiremeyeceği açıktır. Ülkemizde klinik hemşirelerinin böylesine uzmanlık gerektiren, kapsamlı ve iyi bir zaman planlamasıyla gerçekleştirilecek bu süreçte sorumluluk alabilmeleri için bu donanıma sahip olmaları ve
desteklenmeleri gerekir.
Klinisyen hemşirelerin kanıta dayalı uygulamalara cesaretlendirilmesi için öncelikle hemşirelikte yapılan son ve güncel araştırmalara ulaşmaları, bu araştırmaları
okuyup değerlendirerek, analiz-sentez etmeleri ve uygulamaya aktarmaları gerekmektedir. Bu bağlamda akademisyen hemşirelerin uygulama ortamlarındaki klinisyen hemşirelere model olmaları, bu anlayış ve beceriyi geliştirme ve kullanmalarına
öncülük etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizde akademisyen ve
klinisyen hemşirelerin ortak bir payda da buluşması ve uygulama ortamlarındaki
gerçek hemşirelik problemlerine birlikte bilimsel çözümler üretme anlayış ve arayışına ulaşması öncelikli hedef haline gelmelidir. Böylelikle, sezgileriyle ve aklıyla kendini ortaya koyan ve aynı platformda buluşan akademisyen ve klinisyen hemşireler
hemşireliğin sanat ve bilim boyutunu birleştirerek, ülkemizdeki hemşireliği olması
gereken noktaya birlikte güçlü bir şekilde taşıyabileceklerdir.
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Sonuç
Hemşirelik uygulamalarının bilimsel bilgiye dayandırılmasının temel koşulu ve önceliği olay ve olgulara sorgulayıcı bir yaklaşım sergileyerek, bilginin uygulama ortamları içinde ve bilimsel yöntem ışığında oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda uygulama ortamlarında verilen bakıma ve bireylerde gözlenen sonuçlara yönelik araştırılabilir sorular sorulur, hipotezler çıkarılır, var olan teorilerle problemlere kavramsal
bir çerçeve çizilir ve teorileri geliştiren veya rafine eden çalışmalar düzenlenerek,
hipotezler bilimsel yöntem ışığında test edilir. Uygulamaya dönük bu araştırmalar
hemşireliğinin teorisi ve pratiğini birleştirmeye yardım eder ve hemşireliğe gerçek bir
profesyonel nitelik kazandırır.
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