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ÖZET
Bilimsel araştırma makalesi yazımı, önemli bilgi ve beceri gerektiren profesyonel bir iştir.
Bilimsel araştırma bulgularını yayınlama ve makale yazma, hemşirelik ve diğer birçok disiplinde
kanıta-dayalı uygulamaları geliştirmede kaynak oluşturur. Bir araştırma makalesinin yazımı
bilimsel nitelikte ve okuyucuların anlayabileceği açıklıkta olmalıdır, iyi kalitede yazılan bir
bilimsel araştırma makalesi başlık, özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve kaynaklar
bölümlerinden oluşmaktadır. Tartışma, makalenin en zor yazılan bölümüdür. Derleme
niteliğinde hazırlanan bu çalışmanın amacı, bilimsel araştırma makalesinde tartışma bölümü ve
sınırlılıkların yazımı ile ilgili literatürde yer alan bilgilerin paylaşılmasını sağlamaktır.
Tartışma bölümünün amacı mevcut çalışma bulgularını kuramsal bilgi ve yayınlanmış
çalışmaların bulguları ve araştırmacının/ların görüşlerini birleştirerek sunmaktır. Görevi ise
araştırmadan elde edilen yeni

bulguları

bilinenlerin

ışığında yorumlamak ve böylece

araştırmanın başlangıçta ortaya koyduğu problemin yeniden anlaşılmasını sağlamaktır. Bu
bölüm, yazarın makalede araştırmanın tamamına ilişkin bir görüş sunduğu yerdir. Burada
bulgular yorumlanır, araştırma soruları ya da hipotezler değerlendirilir, beklenmeyen bulgular
tartışılır ve bulgular literatürdeki bilgilerle ilişkilendirilir. Bu bölüm, ayrıca, yazara çalışmanın
olası bias (yanlılık, taraf tutma, yan tutma)

kaynaklarını tanımlamak ve araştırmanın

sınırlılıklarını, zayıf ve güçlü yönlerini göstermek için fırsat sunar ve gelecekte ne yapılacağına
ilişkin yönelimleri de içerir.
Sonuç olarak, tartışma bölümü, yazarın makalede sunduğu araştırmanın tamamına ilişkin
bir görüş bildirdiği ve okuyucunun giriş bölümündeki bilgi ile bu araştırma arasında bağlantı
kurmasını sağladığı yerdir. Tartışma bölümünün iyi kalitede yazılması araştırma sonuçlarının
daha iyi anlaşılmasını, sonuçların kanıta dayalı rehber geliştirme ve uygulamada kullanılması
sağlayabilir ve hemşirelikte güvenilir bilgi birikimine önemli katkı oluşturabilir.
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ABSTRACT
Despite scientific research paper writing is a professional job that requires sigrıificarıt
knovvledge and skills. Writing of scientific article and publishing o f research findings com pose of
source in the developing of evidence-based practice in nursing and m an y other disciplines. VVriting
of a research paper should be in the scientific quality and clearly understand able for readers. A
scientific research paper vvritten in the go od quality consist oftitle, abstract, introduction, materials
and methods, results, discussion and references sections. Discussion is section written the most
difficult. The aim of this study preparing in the revievv property is to provide sharing o f the
'Information with writing of the discussion section and limitations in the scientific research paper in
the literatüre.
The purpose o f the discussion is to offer synthesizing the new Information in the context of
published studies and expert opinion. The task of discussion is to interpret the new findings in the
light o f what is known already, and to provide to the re-understanding o f the initially revealed
problem o f research af ter inciuding the findings. This section is presented visions o f the author’s
about full o f research in the article. Here, findings are interpreted, the research questions or
hypotheses are evaluated, findings unexpected are discussed, and findings are associated with the
Information in the literatüre. This section, also, offers the opportunity to author to identify the
possible bias sources in the study and to discuss limitations of the study, the strengths and
weaknesses, and include tendencies what to do in the future.
As a result, the discussion section is place where author reported a Vision about ali of research
offered in the article, and provided to reader establish a connection betvveen the 'Information
presented in the introduction and this research. VVriting go od quality of the discussion can provide
to better understanding of the research findings and using in the developing of evidence-based
guideline of outcomes and implementation to practice, and form significant contributions to
reliable knovvledge in nursing.

Key words: Scientific article, vvriting of discussion section, the limitations of study, bias, nursing
Science.

GİRİŞ
Bilimsel araştırm a makalesi yazımı, önem li bilgi ve beceri gerektiren profesyonel
bir iş olm asına rağm en, hem şirelik ve diğer birçok m esleğin eğitim program larında
yeterince yer alm am aktadır. Bilimsel bilgi üretm e, yayınlam a ve kullanm a mesleki
bilgi ve

uygulam aların

gelişm esi

için

gereklidir.

Bilimsel

araştırma

bulgularını

yayınlam a ve m akale yazma, hem şirelik ve diğer birçok disiplinde kanıta-dayalı
uygulam aları geliştirm enin bir yoludur. Bir araştırma makalesinin yazımı bilimsel
nitelikte ve okuyucuların anlayab ileceğ i açıklıkta olm alıdır (Grindstaff v e Saliba 2012).
İyi yazılm ayan bir makale, araştırm adan elde edilen bilgilerin yayınlanam am asına,
klinik ve bilimsel alanda kullanılam am asına ve böylece bilginin kaybolm asına neden
olabilir. Bir m akalenin yayın olarak kabul edilip edilm eyeceği; 1) gösterilen problem in
önem i, yerindelik, geçerlik v e yaygınlığı; 2) yazım kalitesi; 3) çalışm anın deseni; 4)
literatüre odaklanm a derecesi ve güncelliği; 5) örneklem hacm inin büyüklüğ üne
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bağlıdır, iyi kalitede yazılan bir bilimsel araştırma makalesi başlık, özet, giriş, g ereç ve
yöntem , bulgular, tartışm a ve kaynaklar bölüm lerinden oluşm aktadır (H oog en b oom
ve M anske 2012, Je n ic e k 2006). Tartışma, m akalenin en zor yazılan bölüm üdür
(Davidson ve ark. 2012, Puhan ve ark. 2012). D erlem e niteliğinde hazırlanan bu
çalışm anın am acı, bilimsel araştırma m akalesinde tartışm a bölüm ü ve sınırlılıkların
yazımı ile ilgili literatürde yer alan bilgilerin paylaşılm asını sağlamaktır.

TARTIŞMA BÖLÜMÜNÜN YAZIMI
Tartışm a

b ölüm ünün

am acı

m evcut

çalışma

bulgularını

kuramsal

bilgi

ve

yayınlanm ış çalışm aların bulguları ve araştırm acının/ların görüşlerini birleştirerek
sunmaktır. G örevi ise araştırm adan elde edilen yeni bulguları bilinenlerin ışığında
yo rum lam ak ve böylece araştırm anın başlangıçta ortaya koyduğu problem in yenid en
anlaşılm asını sağlam aktır (Akhgari ve ark. 2010, Bates C ollage 2013). Bu bölüm ,
yazarın m akalede araştırm anın tam am ına ilişkin bir görüş sunduğu yerdir. Bu bölüm ,
ayrıca, yazara çalışm anın olası bias (yanlılık, taraf tutm a, yan tutm a; Akan 2008,
Erdoğan ve ark. 2014) kaynaklarını tanım lam ak ve araştırm anın sınırlılıklarını, zayıf ve
güçlü yönlerini gösterm ek için fırsat sunar (Davidson ve ark. 2012, Polton ve Grant

2012).
Tartışma,

okuyucunun

giriş

b ö lüm ünd e

sunulan

konuya

ilişkin

bilgi

ile

araştırm anın hipotezleri ya da soruları arasında bağlantı kurmasına yardım eder
(Hengl ve G ould 2002; Şekil 1). Burada bulgular yorum lanır, araştırm anın orijinal
soruları ya da hipotezleri başarılı bir biçim de test edilir ve beklenm eyen bulgular
tartışılır. Tartışm ada, bulguların anlamı, önem i ve gerekçeleri açıklanır, yeterli sayıda
kaynak kullanılarak literatürde yer alan m evcu t bilgi ile karşılaştırılır. Ancak girişte
kullanılan

bilgiler tekrarlanm am ak ya

da yenid en

düzenlenerek verilm em elidir.

Bunun yerine tartışma, çalışm anın giriş b ö lüm ünün sonunda bulunulan noktadan
nasıl hareket edildiğini ve g elecekte ne yapılacağına ilişkin yönelim leri bildirm elidir
(Akhgari ve ark. 2010, Hesselbach ve ark. 2012). Tartışma b ö lüm ünd e yanıtlanm ası
gereken tem el sorular şunlardır (Bates C ollage 2013);
•

Elde edilen bulgular hipotezlere ya da araştırm a sorularına yanıt sağlıyor

•

Beklenilenlerden farklı bulgular var mı?

•

Yapılan analizlerden neler öğrenildi?

•

Bulgular daha önce yapılan çalışm alarınki ile uyum lu mu ya da uyum suz m u?

m u? Eğer sağlıyorsa, bulgular nasıl yorum lanır?

Eğer uyum lu değilse, bulgular alternatif bir açıklam a gösteriyor m u? Bu
durum , bu araştırma ya da diğer araştırm aların yö ntem ind eki bir durum ile
ilgili olabilir m i?
•

Bulgulardan çıkarılan sonuçlar nedir? Araştırılan ya da girişte gösterilen

•

Bu çalışm adan sonraki g elecek adım ne olabilir?

problem şimdi nasıl anlaşılıyor?
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STRO BE (gözlem sel araştırm alar için), C O N SO RT (random ize kontrollü araştırm alar
için) ve

PR ISM A

araştırm a

(sistem atik derlem e ve

raporlarının

hazırlanması

ile

meta-analiz araştırm aları) gibi bilimsel
ilgili

uluslararası

rehberlerde

tartışm a

b ö lüm ünd e yer alması gereken bilgiler şöyle sıralanm aktadır (M oher ve ark. 2009,
M oher ve ark. 2010, Vandenbroucke ve ark. 2007);
•

Başlıca bulgular araştırm anın am açlarına g ö n d erm e yapılarak özetlenir.

•

Çalışm anın sınırlılıkları, olası bias ya da tutarsızlık kaynakları ve her bir biasın

•

Araştırm anın am açları, sınırlılıkları, analizlerin çeşitliliği, benzer çalışm alardan

hem büyüklüğü hem de yönü (neg atif ya da pozitif) dikkate alınarak tartışılır.
elde edilen bulgular ve diğer ilgili kanıtlar dikkate alınarak bulguların genel
bir yo rum u yapılır; g elecek araştırm alar için önerilerde bulunulur.
•

Araştırm a bulgularının g enellenebilirliği (dış geçerlik) tartışılır.
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Dördüncü aşam ada; araştırma bulgularının g enellenebilirliği (dış geçerlik) tartışılır,
ancak aşırı g en ellem e yapm aktan kaçınılır. Tartışm a b ö lü m ü n d e en fazla yapılan
hatalardan birisi bulguların aşırı genellenm esidir (Grindstaff ve Saliba 2012).
Beşinci aşam ada; araştırm anın sonuçları, uygulam a ve gelecek araştırm alar için
öneriler yazılır. Sonuçlar kısa olm alı, araştırma sorusu ile ilişkili ve geçerli olm alı ve
bulgular ile desteklenm elidir. Ayrıca sonuçlar yeni edinilen bilgilerin m evcut bilgiler
ile birleşm e ya da ayrışm alarını da ortaya koym alıdır (Ajithkum ar 2011). Araştırm anın
hipotezleri kabul ya da red edilerek elde edilen sonuçlar, gerekçeleri ile özetlenir.
Araştırma bulgularının genel yorum u, araştırm anın am açları, sınırlılıkları, analizlerin
çeşitliliği, benzer çalışm alardan elde edilen bulgular ve diğer ilgili kanıtlar dikkate
alınarak yazılır (Vandenbroucke ve ark. 2007). Yorum ların desteklenm esi için diğer
araştırma

bulguları

referans

olarak

gösterilebilir.

Ancak

yo rum da

abartı

yap ılm am alıdır (Bates C olleg e 2013, H oo g en b oom ve M anske 2012). Bu aşam ada, bu
m akalenin

bir

son

olm adığı

ve

daha

fazla

araştırm aya

gereksinim

olduğu

bildirilm elidir. Bu araştırm adan ne öğrenildiği, belirsiz kalan durum ların neler olduğu
ve g elecekte yanıtlanm ası gereken yeni sorular açıklanır, fakat yanıtlanm az ve bu
alandaki

g elecek

araştırm alara

yol

gösterilir. Tartışm anın

en

son

cüm lesi

en

önem lisidir ve çalışm anın ana fikrini ortaya koym alıdır (Davidson ve ark. 2012,
Grindstaff ve Saliba 2012).

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA SINIRLILIKLARIN YAZIMI
Sınırlılıklar, araştırm anın iç ya da dış geçerliğini sağlam ak için yapılanlara bağlı
olarak

ortaya

çıkan

bulguların

yorum u,

kullanılabilirliği

ve

g enellenebilirliğini

etkileyen araştırm anın kuramsal yapısı ve m etodolojisi ile ilgili sıkıntılardır (Burns ve
G rove 2009, Erdoğan ve ark. 2014). Sağlık alanında yayın yap an uluslararası dergiler
(Puhan ve ark. 2012), kitaplar (Burns ve G rove 2009) ve bilimsel araştırma raporlarının
hazırlanması

ile

Van d en b rou ck e

ilgili
ve

rehberler

ark.

(M o h e r

2007)

ve

ark.

araştırm anın

2009,

M oher

sınırlılıklarının

ve

ark.

tartışm a

ve

2010,
özet

bölüm lerinde yer alması gerektiğini önerm ektedirler. Ancak ülkem izde hem şirelik
alanında

yayınlan

bir

kitapta,

araştırm anın

sınırlılıklarının

yö n tem

ve

tartışma

bölüm lerinde yer alabileceği bildirilm ektedir (Erdoğan ve ark. 2014). Yine ülkem izde
hem şirelik alanındaki dergilerde yayınlanan araştırm a m akalelerinin incelendiği bir
çalışm ada,

araştırm a

gözlem sel

araştırma)

raporlarının

çok

araştırm anın

bir

b ö lüm ünd e

(%98,4;

n=8/502

sınırlılıklarının

büyük

yazılm adığı

rapor

edilm iştir

(Karaçam ve ark. 2014). Yazılanlarda ise sınırlılıkların tespitinde, tanım lanm asında,
nedenlerinin ve bulgular üzerindeki etkilerinin açıklanm asında önem li eksikliklerin
bu lunduğu ve

uluslararası örneklerine benzem ediği dikkati çekm ektedir. Ayrıca

sınırlılıkların yazıldığı sınırlı sayıda m akalede ve lisansüstü hem şirelik tezlerinde,
sınırlılıkların araştırm anın tartışm a

b ö lüm ünd e değil, yö ntem

bölüm ünde, hatta

ender olarak giriş b ö lü m ü n d e yazıldığı da g örülm ektedir (bakınız, Şekil 2). Tüm bu
nedenlerden

dolayı,

derlem enin

daha

sonraki

b ö lüm ünd e

bilimsel

m akalede

araştırm anın sınırlılıklarının yazımı ile ilgili literatürde yer alan bilgilerin ayrıntılarına
yer verilm esi ve

ülkemizdeki bazı hem şirelik dergilerindeki m akalelerde yazılan

"araştırm anın sınırlılıkları" örneklerinin (Şekil 2) paylaşılması düşünülm üştür.
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Araştırm anın sınırlılıklarını bilm ek ve tanım lam ak, şu nedenlerle önem lidir;
•

Bu

konunun,

yani

araştırm anın

sınırlılıklarının

ihmal

edilm ediğini

gösterir (Driscoll ve Kasztalska 2013, Je n ic e k 2006).
•

Araştırm anın sınırlılıklarını akılda tutm ak, g elecek araştırm alara öneride
bulunm ak için fırsat oluşturur. Araştırm anın sınırlılıkları ile bağlantı
kurularak, yapılan araştırm anın ortaya koyduğu ve daha fazla çalışılması
gereken araştırma sorularına yol gösterilebilir (Driscoll ve Kasztalska
2013,Simera ve ark. 2012).

•

Araştırm anın sınırlılıklarını bilmek, araştırm acının, araştırm a problem i
hakkında kritik dü şü n ceye sahip olduğunu, araştırm a konusu ile ilgili
literatürde yayınlanan

bilgileri anladığını, çalıştığı konu için seçilen

m etotları doğru bir biçim de değerlendirdiğini g österm ek için bir fırsattır
(Driscoll ve Kasztalska 2013, Vandenbroucke ve ark. 2007).
•

Araştırm anın

sınırlılıklarını

bilm ek

ve

tanım lam ak,

sınırlılıkların

araştırm anın bulgularını nasıl etkilediğini değ erlend irm e ve tartışma
fırsatı sunduğu

için önem lidir (Davidson ve ark. 2012, Driscoll ve

Kasztalska 2013).

Olası sınırlılıkların tanım lanm ası
Bütün araştırm aların sınırlılıkları vardır ve incelenen araştırma problem i ile ilgili
sınırlılıkları tartışm ak önem lidir. M akaled e m evcut araştırm anın
alm ayan

konular

için

açıklam a

yapılm asına

gerek

yoktur.

kapsam ında yer

Ancak,

sınırlılıkların

bulguları nasıl etkilediğinin tanım lanm ası ve tartışılması zorunludur (Sim era ve ark.
2012, V andenbroucke ve ark. 2007). Araştırm anın olası sınırlılıkları; örneklem hacmi,
verilerin elde edilebilirlik ve/veya güvenirlik eksikliği, konu hakkında daha önceden
yapılan araştırm aların bulunm am ası, veri top lam ada kullanılan ölçm e yöntem leri,
kendini bildirim yö n tem i ile eld e edilen veriler, ulaşam am a, longitudinal etkiler, dilde
akıcılık, biasın kültürel ve diğer tipleri ile ilgili olabilir (Erdoğan ve ark. 2014, USC
University o f Sounthern California 2013). Araştırm anın sınırlılıkları genel olarak iki
b ö lüm de toplanabilir. Bunlar;

1) Araştırm anın m etodolojisi ile ilgili olası sınırlılıklar;
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gösterilm esine engel oluşturabilir. Yazar sınırlılıkların yanında güvenirliği
düşük ve eksik olan verilere niçin inandığını da açıklam ak zorundadır. Fakat
bu

durum da,

veriler/araştırm a

vazgeçilm em elidir,

aksine

bu

iptal
durum

edilm em eli
g elecekte

ya

da

yapılanlardan

yapılm ası

gerekli

olan

araştırmaları önerm ek için bir fırsat olarak kullanılm alıdır (H o o g en b o o m ve
Manske2012, USC University o f Sounthern California 2013).
Konu

ile

ilgili

araştırmalar,

önceki

yapılm ası

araştırm aların
planlanan

eksikliği:

araştırm anın

Daha

ön ced en

tem elini

yapılan

oluşturur

ve

araştırma problem inin anlaşılm asına yardım eder. Bazen araştırılm ak istenen
konu ile ilgili çok az sayıda çalışma olabilir. Bu durum un doğru olu p olm adığı
bir kütüphanecid en danışm anlık alınarak kesinleştirilmelidir. K ütüphaneci bu
konuda

daha

önceden

yapılan

araştırm aların

olm adığını

doğrularsa,

araştırm acının yeni bir tipoloji (açıklayıcı araştırma desenin den çok keşfedici
bir

yö ntem

kullanılması)

geliştirm eye

gereksinim i

bulunm aktadır.

Bu

sınırlılık, g elecekte yapılm ası gerekli araştırmaları tanım lam ak için önem li bir
fırsat olabilir (U SC University o f Sounthern California 2013).
Veri top lam ada

kullanılan

ölçm e yöntem leri: Bazen

bulguların

yorum u

sırasında, bulguların analizini sınırlandıran bir veriye sahip olu nduğ u fark
edilebilir ve bu durum önem li bir sınırlılık kaynağı olabilir. Ö rneğin; bir
ankette

belirli

bir

konunun

gösterilm esine

yardım

ed ecek

önem li

bir

sorunun veri top lam a aracına dâhil edilm ediğinin farkına varılabilir ve bu
n edenle pişm anlık ya da üzüntü hissedilebilir. Böyle bir durum söz konusu
olduğunda, endişe duyulm am alıdır. Bu durum , veri top lam ada kullanılan
spesifik
araştırm a

bir yö n tem i
önerilerini

yenid en

dü zenlem ek

oluşturm ak

için

için

g elecekte

kullanılabilir

(USC

Sounthern California 2013, V andenbroucke ve ark. 2007).

92

yapılabilecek
University

of

Bilimsel Araştırma Makalesinde Tartışma Bölümü ve Sınırlılıkların Yazımı

2) Araştırmacı ile ilgili olası sınırlıklar;
•

Ulaşam am a: Araştırm ada

ulaşılması gereken

bireylere, kurumlara ya da

doküm anlara herhangi bir nedenle ulaşılam am ış ya da yetersiz ulaşılmış ise,
bu

durum ların

gerekçeleri

ile

birlikte

araştırm anın

sınırlılıklarında

gösterilm esi ve tartışılması gereklidir (H oog en b oom ve M anske 2012, USC
University o f Sounthern California 2013).
•

Longitudinal etkiler: Bazen yapılan çalışma uzun süre devam

eden

araştırm anın

taramak,

bir

bölüm ü

olabilir.

Bu

du rum da

literatürü

bir

m etodolojiyi uygulam ak ve bulguları yo rum lam ak için çok fazla zam ana
gereksinim olan bir konunun seçildiğinden em in olm ak gereklidir (USC
U niversity o f Sounthern California 2013).
•

Biasın kültürel ve diğer tipleri: Bias bir zaman, yer ya da bir şey olduğunda,
m utlaka uygun bir şekilde gösterilm elidir. Bias genellikle negatiftir, ancak
pozitif de olabilir. Araştırm a raporunun ye n id en okunm ası sırasında çok fazla
eleştirel davranılm alıdır. Problem nasıl bildirilm iş? Veri seçimi uygun m u?
Hangi veriler yazılm am ış olabilir? Olaylar, insanlar ya da yerler hangi tarzda
su nulm uş? Sunulan yer, kişi, şey, fenom eni adlandırm a, kullanılan olum lu ya
da

olum suz

kelim eler

nasıl

seçilm iş?

Eğer

bir

sistem atik

derlem e

hazırlanıyorsa, daha önceki araştırm alarda yazılan bias kaynakları kayıt edilir.
Bu bilgi açıklanan durum

ya da ölçüm lerde tekrarlayan

biası önlem ek

gereklidir (USC University o f Sounthern California 2013, V andenbroucke ve
ark. 2007).
•

Dilde akıcılık: Dilde akıcılık konunun doğru anlaşılm ası ve yorum lanm asını
etkileyebilir. Bu nedenle, yazarın bu konudaki eksiklikleri bildirilm elidir (USC
U niversity o f Sounthern California 2013).

Araştırm anın sınırlılıklarını tartışırken şunların yapılm ası gerekir (Je n ice k 2006);
-

Her bir sınırlılık açıkça tanım lanır,

-

M e vcu t olan her bir sınırlılığın nedenleri açıklanır,

-

Her bir sınırlılığın veri top lam ak için seçilen m etotların kullanımı sırasında

-

Her bir sınırlılığın araştırm anın bütün bulguları ve sonuçları ile ilişkisi ve

-

Eğer

oluşm am asının nedenleri yazılır,
etkileri değerlendirilir ve
uygunsa,

bu

sınırlılıkların

g elecek

araştırm alara

gereksinim i

nasıl

gösterdiği açıklanır.
Sonuç

olarak,

tartışm a

bölüm ü,

yazarın

m akalede

sunduğu

araştırm anın

tam am ına ilişkin bir görüş bildirdiği ve ok uyucunun giriş b ö lüm ünd e sunulan bilgi ile
bu araştırm a arasında bağlantı kurması sağladığı yerdir. Tartışm ada araştırm adan
elde edilen yeni bulgular m evcut bilgilerin ışığında yorum lanır ve araştırm anın
başlangıçta ortaya koyduğu problem in yenid en anlaşılması sağlanır. Bu bölüm de
araştırm anın

sınırlılıklarının

yazılması, okuyucunun

çalışm ayı

doğru

bir şekilde

anlam asına yardım ettiği, g elecek araştırm alar için öneriler sunduğu, araştırm anın iç
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ve dış geçerliği hakkında bilgi verdiği ve bulguların klinik uygulam ada kullanımını
sağladığı

için

önem li

ve

gereklidir.

Tartışm a

bö lüm ünün

evrensel

bilgiler

doğrultusunda organize edilerek iyi kalitede yazılması araştırm a sonuçlarının daha iyi
anlaşılmasını,

sonuçların

kanıta

dayalı

rehber

geliştirm e

ve

uygulam ada

kullanılm asını sağlayabilir ve hem şirelikte güvenilir bilgi birikim ine önem li katkı
oluşturabilir.
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GİRİŞ

TARTIŞMA

Şekil 1. M akale nin giriş ve tartışma bölüm leri
(Kaynak: HenglT,Gould M. (LastEdited: 2002) Rules o f thum bforvvrittingresearcharticles. R e trie ve d Jan u a ry
15 2013, fro m http://w w w .itc.nl/library/papers/hengl_rules.pdf).
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Aynca bu tü r anket çalışm alarında, yanıtların beklen-
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görûlm ektedlriErdoğanvekocarran 2011).
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tilere uygun verilm esi e ğ ilim i, bu a ra şm a sonuçlarını
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Bu sınırlılığa ilave olarak, yararın güve nirliği az olan ve eksik

da etkilem iş o la b ilir.
olan verile re niçin inandığını da açıklaması uygun o la b ilird i.
SONUÇ VE Ö N E R İLE R
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Şekil 2, Ülkemizdeki bazı hemşirelik dergilerinde yayınlanan makalelerde yazılan 'a raştırmanın sınırlılıklan'
örnekleri ve yazarın yorumu.
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