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 Araştırma sürecine uygunluğu açısından 

incelenmesidir.



 Adı

 Özet

 Giriş

 Amaç

 Literatür Bilgisi

 Kavramsal çerçeve

 Araştırma soruları/hipotezler

 Yöntem: tür, yapıldığı yer,örneklem,veri toplama 

yöntemleri,araçlar

 Veri analizi

 Bulgular ve tartışma

 Sınırlılıklar

 Sonuç ve öneriler



Eleştirme İlkeleri

 1.Nesnel olması

 2.Yapıcı olması

 3.Çalışmanın zayıf ve güçlü yönlerini belirlemesi

 4.Zayıf yanların güçlendirilmesi konusunda 

seçenekler sunulması

 5.Çalışmanın bütün olarak değerlendirilmesi



Araştırma Problemi ve Amacı

 Problem açıkça tanımlanmış mı?

 Araştırmanın bireye ve topluma katkısı var 
mıdır?

 Problem hemşirelik açısından önemli mi?

 Araştırmanın hemşirelik açısından önemi 
açıkça belirtilmiş mi?

 Araştırmanın değişkenleri ve üzerinde 
çalışılan grubun özellikleri tanımlanmış mı? 

 Sonuçlar nasıl kullanılacak?Kimler 
yararlanacak?



Literatür Bilgileri

 Kaynakça yeterli mi?Güncel mi?

 Bilgiler sistematik sunulmuş mu?

 Araştırmayı destekleyen ve karşı olan 

çalışmalara yer verilmiş mi?

 Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişkiyi açıklıyor mu?

 Birincil kaynak kullanılmış mı?



 Araştırma soruları/ Hipotezler yazılmış 

mı,uygun mu?



Araştırma Tasarımı

 Araştırma problemine ve hipotezlere uygun 

bir araştırma tasarımı seçilmiş mi?



 Örneklem özellikleri tanımlanmış mı?

 Dahil olma ve dışlanma kriterleri belirtilmiş mi? 

Uygun mu?Kriterlerin karşılanmasında ilgili kıstaslar 

tanımlanmış mı?

 Örnekleme yöntemi açıklanmış mı?Uygun mu?

 Veri toplama araçları tanımlanmış mı?

 Neden seçildiği açıklanmış mı?

 Araçlar bu örneklem için uygun mu?

 Güvenirlik ve geçerliği belirtilmiş mi?



 Veri toplama süreci açıkça belirtilmiş mi?

 Etik boyut belirtilmiş mi?

 Gönüllüler için olası riskler tanımlanmış 

mı?Gönüllülere uygulanan tıbbi gözlem ve takip 

uygun mudur, araştırmadan önce ve sonra tıbbbi 

bakım sağlanmakta mıdır?niteliği uygun mudur?

 Veri çözümleme yöntemleri açıkça belirtilmiş 

mi?Uygun mu?

 Tablo/şekil açık anlaşılır mı?



Tartışma ve Sonuç

 Tartışma analiz sonuçları ile uyumlu mu?

 Tartışmalarda yan tutulmuş mu?

 Sonuçlar hemşirelik araştırmaları açısından 

tartışılmış mı?



Tartışma ve Sonuç

 Sonuçlar ile çalışmanın amacı arasında 

bağlantı kurulabilmiş mi ?



Tartışma ve Sonuç  

 Sonuçlar diğer araştırma sonuçlarına 

benziyor mu? Farklıysa nedenleri tartışılmış 

mı?

 Sonuçlar uygulanabilir mi?

 Sonuçların hemşirelik bilgisine katkısı nedir?



Tartışma ve Sonuç

 Araştırmanın sınırlılıkları belirtilmiş mi?



Tartışma ve Sonuç

 Hemşirelik araştırmaları ve ileri araştırmalar 

için öneriler sunulmuş mu?

 Öneriler araştırma sonuçlarına uygun mu? 



Kaynak Kullanımı?????

 Konu ile ilgili klasik ve güncel kaynaklardan 

yeterince yararlanılmış mı?

 Kaynaklar metin içinde ve kaynakça 

yazımında istenen kurallara uygun yazılmış 

mı?


