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Bu araflt›rma 24-26 Kas›m 2004 tarihlerinde
Ankara’da yap›lm›fl olan I. Ulusal Sa¤l›¤›
Gelifltirme ve Sa¤l›k E¤itimi Sempoz-
yumu’nda (Uluslararas› Kat›l›ml›) sözel
bildiri olarak sunulmufltur.   

ÖZET
A m a ç : Bu araflt›rma, Karfl›yaka K›z ve
Anadolu Meslek Lisesi ö¤rencilerinin sa¤l›¤›
gelifltirme davran›fllar› ve bunu etkileyen
etmenlerin incelenmesi amac›yla tan›m-
lay›c› olarak planlanm›flt›r. 
Gereç ve Yöntem: Araflt›rma, 03.11.2003-
28.11.2003 tarihleri aras›nda Karfl›yaka K›z
ve Anadolu Meslek Lisesi’nden tabakal›
rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenen
3 s›n›fta, çal›flman›n yap›ld›¤› tarihlerde
okulda olan ve araflt›rmaya kat›lmay› kabul
eden 169 ö¤renci üzerinde yürütülmüfltür. 
Veriler, bireysel özellikleri içeren bir soru
formu ve sa¤l›¤› gelifltirme davran›fllar›n›
ölçmek için de “Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi
Davran›fllar› Ölçe¤i (Health Promotion Life
- Style Profile)=HPLP” ile toplanm›flt›r.
Araflt›rman›n verileri, yüzdelik, ortalama,
Independent Samples t Testi, One Way
ANOVA ile de¤erlendirilmifltir. 

B u l g u l a r : Ö¤rencilerin yafl ortalamas›
15.22±0.76, genel olarak Sa¤l›kl› Yaflam
Biçimi Davran›fllar› puan ortalamas›
(116.18±18.21) orta düzeyde oldu¤u ve
di¤er alt gruplara oranla sa¤l›k sorumlu-
lu¤u alt grubundan en düflük puan ald›klar›
(19.85±4.61) bulunmufltur. Ö¤rencilerin
s›n›f numaras› artt›kça sa¤l›kl› yaflam biçi-
mi davran›fl puan ortalamalar›n›n azald›¤›
ve aradaki fark›n ileri derecede anlaml›
oldu¤u saptanm›flt›r (P<0.00). Aile gelir
durumu yükseldikçe sa¤l›kl› yaflam biçimi
davran›fllar› puan ortalamalar›n›n da yük-
seldi¤i (P<0.05), ö¤rencilerin beden kitle
indeksine göre sa¤l›kl› yaflam biçimi
davran›fl puanlar› aras›nda yap›lan istatis-
tiksel analiz sonucunda anlaml› bir fark
olmad›¤› belirlenmifltir (P>0.05). 
Sonuç: Lise ö¤rencilerinin sa¤l›¤› gelifltiri-
ci davran›fllar kazanmalar› için sa¤l›k e¤itim
programlar›n›n düzenlenmesi ve yürü-
tülmesi gerekmektedir. 
Anahtar kelimeler: Sa¤l›¤› gelifltirme
davran›fllar›, lise ö¤rencileri, sa¤l›k
e¤itimi
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ABSTRACT
O b j e c t i v e : This research was planned
descriptively to investigate the health pro-
moting behaviors and the factors affecting
them of students attending to Karfl›yaka
Girls and Anadolu Trade School.
Material and Methods: Research was car-
ried out with total 169 students who
accepted to participate in research and
who were present in school between the
dates of 03-28 November 2003, in 3 class-
es of Karfl›yaka Girls and Anadolu Trade
School, which were determined by strali-
fied random sampling method (N=193).
Data were collected through a question-
naire containing individual characteristics
and a Health Promoting Life-Style (HPLP)
used to measure health-promoting behav-
iors. Data were assessed by means of per-
centage, median, independent sample t test
and One-way ANOVA.
F i n d i n g s : The mean age of students was
15.22±0.76 and their overall mean scores
of Healthy Life-Style Behaviors were at
medium level (116.18±18.21) and when
compared to other subgroups they
received the lowest score from health
responsibility subgroup (19.85±4.61). It was
identified that their mean scores of healthy
life-style behavior decreased as their class-
room numbers increased and the differ-
ence in between was highly significant
(P< 0.00). It was also determined that mean
scores of healthy life-style behavior
increased as the family income elevated
(P<0.05) and no significant difference was
found in the results of a statistical analysis
performed among the scores of healthy

life-style behaviors according to the stu-
dents body mass index (P>0.05).
C o n c l u s i o n : In order to gain health-pro-
moting behaviors, high school students
health education programs should be
established and implemented.
Key words: Health promoting behav-
iors, high school students, health edu-
cation.

G‹R‹fi
Sa¤l›k ve sa¤l›k bak›m› insanlar›n
yaflamlar›nda önemli bir yere sahiptir.
Sa¤l›¤›n gelifltirilmesinde, geliflmeyi
sa¤lay›c› davran›fllar anahtar rolü oyna-
maktad›r. Son y›llarda yaflam tarz› ve
bunun önemi fark edilmifl, sa¤l›kla ilgili
davran›fllar›n de¤ifltirilmesi ve iyilik hali için
sa¤l›k davran›fllar› teknikleri profesyonel
olarak bak›m verenlerin yo¤un ilgi alan›na
girmifltir (1). Kiflilerin yaflam tarzlar› ile bir-
likte sa¤l›k risklerine karfl› olan ilgi lite-
ratürde yer almaktad›r. Sa¤l›kl› yaflam tarz›
olarak bilinen, sa¤l›¤› gelifltirme davran›fllar›
sa¤l›¤›n korunmas› ve kolaylaflt›r›lmas› için
önemli stratejilerdir (2). Olumlu sa¤l›k
davran›fllar› bireylerin kendi sa¤l›¤›n› ve
baflkalar›n›n sa¤l›¤›n› aktif biçimde koru-
mak için bilinçli çabalardan oluflur (1).
Sa¤l›k davran›fllar› sosyal normlar, kültür,
toplu iletiflim araçlar›, ulusal sa¤l›k poli-
tikalar›, fiziksel ve sosyal çevreden etkilen-
mektedir (3).
Bireyler farkl› de¤er ve e¤itim düzeylerine,
farkl› yaflam biçimlerine ve kültürlere sahip
olduklar›ndan sa¤l›k gibi kavramlar farkl›
bireyler için farkl› anlamlara gelebilmekte-
dir (1). Bu farkl› de¤er ve e¤itim düzeyine

2-Derleme.qxd  12/13/06  6:00 PM  Page 22



Araflt›rmaAraflt›rma

sahip bireylere ait olan ergenlik dönemi,
çocuklukla yetiflkinlik aras›nda yer alan,
kendine özgü özellikleri ve sorunlar› olan
bir devredir (4). UNESCO taraf›ndan ergen-
lik dönemi 15-25 yafl dilimleri aras›nda gös-
terilmektedir (4). Dünya Sa¤l›k Örgütü
taraf›ndan 10-19 yafl aras› dönem olarak
tan›mlanan adölesan dönemi; duygu,
düflünce, davran›fl ve tutumun geliflme
çabas›, fizyolojik ve psikolojik de¤iflme ile
sosyal olgunlu¤a haz›rlanma dönemidir (5).
Bu dönem ülkemizde k›zlarda yaklafl›k
10-12, erkeklerde 12-14 yafllar› aras›nda
bafllamaktad›r. Sosyo-ekonomik koflullar,
sa¤l›k, beslenme al›flkanl›¤› gibi faktörler
ergenli¤in bafllama yafl›n› da büyük ölçüde
etkilemektedir (4). 
Sa¤l›k al›flkanl›klar› ve uygulamalar›
yaflam›n erken döneminde yerleflti¤i için,
çocuklar olumlu sa¤l›k davran›fllar›
gelifltirmeleri için teflvik edilmelidirler. Bu
nedenle okul ça¤›ndaki çocuklara, olumlu
sa¤l›k davran›fllar› gelifltirmelerine yard›m
etmek amac›yla daha fazla e¤itim prog-
ramlar› haz›rlanmal› ve sunulmal›d›r (6).
Adölesanlar›n sa¤l›¤› gelifltiren davran›fllar›
benimsemesi ve uygulamas›, uygun bilgiyi
ö¤renmesine ve kullanmas›na ba¤l›d›r.
Çocuklara ve adölesanlara gerekli bilginin
verilmesi, karar verme, bafla ç›kma ve
topluma kat›l›m becerilerinin ö¤retilerek
güçlendirilmesi hemflirenin önemli rol-
lerindendir (7).
Günümüzde sa¤l›k hizmetleri çok yüksek
harcamalar gerektirdi¤i için bireylerden
sa¤l›k sorumluluklar›n› üstlenmeleri ve
sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›na uygun
tutum sergilemeleri beklenmektedir. Bunun

için yap›lmas› gereken fley insanlar›
sa¤l›klar›ndan sorumlu tutabilece¤imiz nite-
likte bilgi ve beceri sahibi kifliler olarak
k›lmad›r. Bunun için de bireysel ve toplum-
sal taramalarda öncelikle yap›lmas›  gere-
ken; bireylerin sa¤l›k ve hastal›kla ilgili ve
sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›na uygun
tutum ve davran›fl sergileyip sergilemedik-
lerini ve bunlar› etkileyen faktörleri sapta-
makt›r (8).
Bu araflt›rma, Karfl›yaka K›z ve Anadolu
Meslek Lisesi ö¤rencilerinin sa¤l›¤›
gelifltirme davran›fllar› ve bunu etkileyen
etmenlerin incelenmesi amac›yla tan›m-
lay›c› olarak planlanm›flt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
Tan›mlay›c› tipte olan bu araflt›rma,
“Karfl›yaka K›z ve Anadolu Meslek Lisesi”
ö¤rencilerinin sa¤l›¤› gelifltirme davran›fllar›
ve bunu etkileyen etmenlerin incelenmesi
amac› ile gerçeklefltirilmifltir. Karfl›yaka K›z
ve Anadolu Meslek Lisesi’nden tabakal›
örnekleme yöntemi ile 3 s›n›f (haz›rl›k
s›n›f›, 9. s›n›f, 10. s›n›f) belirlenmifltir.
Örnekleme al›nan s›n›flardaki toplam
ö¤renci say›s› 193’tür. Araflt›rma 03.11.2003
- 28.11.2003 tarihleri aras›nda okulda olan
ve araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden 169
ö¤renci üzerinde yürütülmüfltür. Araflt›r-
man›n yap›ld›¤› tarihlerde stajlar› olan,
üniversiteye haz›rlanmak için raporlu olan
ve devams›zl›k yapan ö¤renciler araflt›rma
kapsam›na al›nmam›flt›r. Çal›flmaya kat›l-
may› kabul eden ö¤rencilerin ço¤unlu¤unu
9. s›n›f ö¤rencileri oluflturmufltur. 
Veriler bireysel özellikleri içeren soru
formu ve “Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi Davra-
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n›fllar› Ölçe¤i (Health Promotion Life - Style
Profile) = HPLP” ile toplanm›flt›r. Sa¤l›kl›
Yaflam Biçimi Davran›fllar› Ölçe¤i, 1987
y›l›nda, Walker, Sechrist ve Pender
taraf›ndan gelifltirilmifltir. Bireyin sa¤l›kl›
yaflam biçimi ile iliflkili olarak sa¤l›¤›
gelifltiren davran›fllar›n› ölçer. Pender
taraf›ndan 1987 y›l›nda gelifltirilen Sa¤l›¤›
Gelifltirme Modeli’ni test etmek için geliflti-
rilmifltir. Pek çok topluluk üzerinde yap›lan
çal›flmalarda geçerlili¤i ve güvenirli¤i
kan›tlanm›fl bir ölçektir. Türkçe formunun
geçerlilik ve güvenirli¤i Esin (1998)
taraf›ndan yap›lm›flt›r (9). 
Ölçek toplam olarak 48 maddeden
oluflmufltur, 6 alt grubu vard›r. Alt gruplar›;
kendini gelifltirme, sa¤l›k sorumlulu¤u, eg-
zersiz, beslenme, kifliler aras› destek ve
stres yönetimidir. Her bir alt grup ba¤›ms›z
olarak tek bafl›na kullan›labilir. Ölçe¤in
tümünün puan› sa¤l›kl› yaflam biçimi
davran›fllar› puan›n› verir. Ölçe¤in tüm
maddeleri olumludur. Ters madde yoktur.
‹flaretleme 4’lü Likert Tipli Ölçek üzerinde
yap›l›r. “Hiçbir zaman” yan›t› için bir,
“bazen” yan›t› için iki, “s›k s›k” yan›t› için
üç, “düzenli olarak” yan›t› için dört puan
verilir. Ölçe¤in tamam› için en düflük puan
48, en yüksek puan 192’dir (10, 11). Bu
çal›flmada Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi Davra-
n›fllar› Ölçe¤i’nin Cronbach’s Alfa katsay›s›
.90 bulunmufltur. 
Ö¤rencilerin bireysel özelliklerine iliflkin
soru formunda yer alan Beden Kitle ‹ndek-
si (BK‹) flu formüle göre hesaplanm›flt›r:
A¤›rl›k (Kg) /Boy (m2). Bu formülle hesap-
lanan de¤er; 20’nin alt›nda ise “zay›fl›k”,
20-25 aras›nda ise “normal olma”, 25’in

üzerinde ise “fliflmanl›k” olarak kabul
edilmektedir (11). 
Veriler SPSS for Windows 10.0 program›na
ifllenerek; say› ve yüzdelik, ortalama,
Independent Samples t Test, One Way
ANOVA ile de¤erlendirilmifltir.

BULGULAR
Ö¤rencilerin yafl ortalamas› 15.22±0.76,
%69.2’si 9. s›n›fta, boy uzunluk ortalamas›
163.51±6.98 cm, vücut a¤›rl›¤› ortalamas›
50.32±8.23 kg olarak belirlenmifltir. Beden
Kitle ‹ndeksine bak›ld›¤›nda; %71.6’s›n›n
zay›f, %18.9’unun normal, %4.1’inin fliflman
oldu¤u saptanm›flt›r.
Ö¤rencilerin ortalama olarak 12.56±4.56 y›l
‹zmir’de yaflam›fl olduklar›, %55.0’›n›n
annesinin e¤itim düzeyinin ilkokul,
%75.7’sinin annesinin ev han›m›,
%50.9’unun babas›n›n e¤itim durumunun
ortaokul-lise mezunu, %33.1’inin babas›n›n
serbest çal›flt›¤› saptanm›flt›r.
Ö¤rencilerin %43.2’sinin aile gelir duru-
munun orta düzeyde ve ailelerindeki çocuk
say›s› ortalama 2.39±1.04, %79.9’unun
çekirdek ailede yaflad›¤› bulunmufltur.
Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin %10.8’inin
sigara, alkol vb. kullan›m› oldu¤u belir-
lenmifltir. 
Ö¤rencilerin %95.9’unun sürekli ilaç kul-
lan›lmas›n› gerektirecek herhangi bir
hastal›¤› bulunmazken, %42.6’s›n›n ailesin-
den herhangi birinin sürekli ilaç kullan-
mas›n›n gerekti¤i saptanm›flt›r.
Ö¤rencilerin genel olarak toplam Sa¤l›kl›
Yaflam Biçimi Davran›fllar› Ölçe¤inden orta-
lama 116.18±18.21 puan ald›klar› sap-
tanm›flt›r. Çal›flmada ö¤rencilerin di¤er alt
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gruplara oranla sa¤l›k sorumlulu¤u alt
grubundan en düflük puan ald›klar›
(19.85±4.61) bulunmufltur (Tablo I).

Ö¤rencilerin s›n›f numaras› artt›kça sa¤l›kl›
yaflam biçimi davran›fl puan ortalamalar›n›n
azald›¤› ve aradaki fark›n ileri derecede

Tablo I: Ö¤rencilerin Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi Davran›fllar› Ölçe¤i ve Alt
Gruplar›ndan Ald›klar› Ortalama Puanlar›n›n Da¤›l›m›

Tablo II: Ö¤rencilerin Baz› Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sa¤l›kl› Yaflam
Biçimi Davran›fllar› Ölçe¤i Puan Ortalamalar›
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anlaml› oldu¤u saptanm›flt›r (P<0.05)
(Tablo II).
Aile gelir durumu yükseldikçe sa¤l›kl›
yaflam biçimi davran›fllar› puan ortala-
malar›n›n da yükseldi¤i ve aradaki fark›n
anlaml› oldu¤u belirlenmifltir (P<0.05)
(Tablo II).
Madde kullanma (alkol, sigara vb.)
al›flkanl›¤› olan ö¤rencilerin sa¤l›kl› yaflam
biçimi davran›fl puan ortalamalar›
113.23±14.38, madde kullanma al›flkanl›¤›
olmayan ö¤rencilerin sa¤l›kl› yaflam biçi-
mi davran›fl puan ortalamalar› 116.60±18.69
bulunmufltur. Yap›lan istatistiksel analiz
sonucunda bu fark›n anlaml› oldu¤u sap-
tanm›flt›r (P<0.05).
Haz›rl›k s›n›f› ö¤rencilerinin kendini
gerçeklefltirme alt ölçek puanlar› di¤er
ö¤rencilerin puanlar›ndan anlaml› derecede
yüksektir (P<0.05) (Tablo III). Madde kul-
lanma (alkol, sigara vb.) al›flkanl›¤› olan
ö¤rencilerin kendini gerçeklefltirme puan-
lar› madde kullanma al›flkanl›¤› olmayan
ö¤rencilerden düflüktür. Bu fark istatistik-
sel olarak da anlaml› bulunmufltur (P<0.05)
(Tablo III).
Ö¤rencilerin sa¤l›k sorumlulu¤u alt ölçek
puanlar› s›n›f numaralar› artt›kça azalmak-
ta ve aile gelir durumu artt›kça artmaktad›r
(P<0.05) (Tablo III).
Ö¤rencilerin bulunduklar› s›n›flara göre
egzersiz alt ölçe¤i puanlar› en yüksek olan
grup haz›rl›k s›n›f› olarak saptanm›flt›r
(P<0.05). 
Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin aile tipine
göre beslenme alt ölçek puanlar› incelen-
di¤inde; en düflük puana sahip ö¤renci-
lerin parçalanm›fl ailede yaflayan ö¤renci-

ler oldu¤u gözlenmifl, çekirdek ve genifl
ailede yaflayan ö¤rencilerin puanlar› ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise istatistiksel olarak
anlaml› fark elde edilmifltir (P<0.05) (Tablo
III).
Ö¤rencilerin babalar›n›n e¤itim durumu
yükseldikçe kifliler aras› destek alt ölçek
puanlar›n›n da yükseldi¤i ve istatistiksel
olarak da bu fark›n anlaml› oldu¤u sap-
tanm›flt›r (P<0.05) (Tablo III).
Ö¤rencilerin s›n›f numaralar›na göre stres
yönetimi alt ölçek puanlar› incelendi¤inde;
s›n›f numaras› artt›kça stres yönetimi alt
ölçek puanlar›n›n azald›¤› belirlenmifltir
(P<0.05) (Tablo III). 
Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin stres yöne-
timi alt ölçek puanlar› ailelerinin gelir duru-
mundan etkilenmifl olup, aile geliri çok
kötü olan ö¤rencilerin puanlar› di¤er grup-
lara göre anlaml› olarak en düflük bulun-
mufltur (P<0.05).

TARTIfiMA
Adölesanlar, yaflamakta olduklar› h›zl›
bedensel de¤iflimlerini istedikleri yönde
etkileme olana¤›na sahip olmad›¤›n› gö-
rerek, daha olumlu bir beden alg›s› kazan-
mak amac› ile yanl›fl kararlar alabilmekte-
dirler. Örne¤in, zay›flamak için aç kalma,
diyet ilaçlar› kullanma ve yediklerini
kusarak ç›karma gibi sa¤l›ks›z yöntemlere
baflvurabilirler. Gençlerin adölesan dönem-
de beden imgelerine yönelik afl›r› ilgileri,
onlar›n sa¤l›ks›z beslenmelerine hatta baz›
beslenme bozukluklar›n›n ortaya ç›kmas›na
da yol açabilmektedir (5, 13). Bu çal›flmada
ö¤rencilerin %71.6’s›n›n zay›f olmas› dikkat
çekicidir.  
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Tablo III: Ö¤rencilerin Baz› Özelliklerine Göre Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi Davran›fllar›
Alt Ölçek Puan Ortalamalar›
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Özbaflaran ve ark.’n›n (2004) çal›flmalar›nda
ö¤rencilerin %50.4’ünün zay›f, %45.8’inin
normal, %3.8’inin fliflman oldu¤u sap-
tanm›flt›r (14). Araflt›rma sonuçlar›ndaki
farkl›l›¤›n yafl gruplar›ndan ve yaflad›klar›
ortamdan kaynakland›¤› düflünülmektedir. 
Çal›flmada ö¤rencilerin %75.7’sinin anne-
sinin ev han›m› oldu¤u belirlenmifltir.
Özbaflaran ve ark.’n›n çal›flmas›nda ö¤ren-
cilerin % 80.2’sinin annelerinin ev han›m›;
%54.9’unun annesinin, %34.7’sinin baba-
s›n›n ilkokul mezunu olduklar› saptanm›flt›r
(14). 
Ö¤rencilerin %79.9’unun çekirdek ailede
yaflad›klar› belirlenmifltir. Çeflitli sa¤l›k
davran›fllar›n›n ailede kazan›ld›¤› ve özel-
likle anne ve babalar›n bu konuda örnek
model oldu¤u düflünüldü¤ünde çekirdek
ailenin önemi anlafl›lmaktad›r. Özbaflaran
ve ark.’n›n  yapt›klar› çal›flmada ö¤renci-
lerin %89.6’s›n›n çekirdek aile tipinde
olduklar› saptanm›flt›r (14).
Çal›flmaya kat›lan 21 ö¤rencinin sigara,
alkol vb. kullan›m al›flkanl›¤› oldu¤u belir-
lenmifltir. Adölesanlar, madde kullanmaya
bafllama aç›s›ndan önemli bir risk grubunu
oluflturmaktad›rlar (15). Madde kullan›m›na
ne kadar erken yaflta bafllan›rsa, ba¤›ml›l›k
geliflme riski de o oranda artmaktad›r. Bu
nedenle, madde kullan›m›na zemin
haz›rlayan faktörlerin bilinmesi ve bunlar›n
azalt›lmas› yönünde çaba gösterilmesi
gerekmektedir. Bu çabalar›n bafl›nda,
toplumun e¤itimi gelmektedir (16).
Günümüzde madde kullan›m›n›n kifli, aile
ve toplum üzerinde yaratt›¤› tehlikelere
yönelik ilgi art›fl› oldu¤u bilinmektedir (15).
‹nsanl›k ve sa¤l›k sorunu haline gelen

çeflitli maddelerle mücadele etmeye yöne-
lik, yapt›r›m gücü olan ortak çal›flmalar,
uluslararas› düzeyde gün geçtikçe artmak-
tad›r. Sa¤l›k elemanlar›, toplumun e¤iti-
minde ve madde kullan›m›n›n engellen-
mesinde anahtar role sahiptir (17). Birçok
ülkede gençler aras›nda, yasa d›fl› madde
kullan›m prevelans› artm›flt›r. Gençler
taraf›ndan uyuflturucu kullan›m›n›n baz›
olumsuz sonuçlar›, ba¤›ml›l›k, afl›r› dozdan
ölme, kazalar, fiziksel ve psikolojik zarar
ve erken ölümlerdir (18).
Soyer’in ergenlerle yapt›¤› çal›flmada ergen-
lerin %25.8’inin alkol, %3.7’sinin keyif veri-
ci ve uyuflturucu madde kulland›¤› sap-
tanm›flt›r (19). Kara ve arkadafllar›n›n (2003)
Kocaeli ilindeki lise ö¤rencilerinin sa¤l›k
aç›s›ndan riskli davran›fllar›n› inceledikleri
çal›flmada; ö¤rencilerin %15.4’ünün düzen-
li sigara içtikleri saptanm›flt›r (20).
Ö¤rencilerin genel olarak toplam Sa¤l›kl›
Yaflam Biçimi Davran›fllar› Ölçe¤inden orta-
lama 116.18±18.21 puan ald›klar› sap-
tanm›flt›r. Özbaflaran ve ark.’n›n yapt›klar›
çal›flmada ise, ö¤rencilerin Sa¤l›kl› Yaflam
Biçimi Davran›fllar› Ölçe¤inden ortalama
120.17±15.83 puan ald›klar› saptanm›flt›r
(14). Altun’un “Kocaeli’nde Yaflayan Halk›n
Sa¤l›kla ‹lgili Tutumlar›na ve Sa¤l›kl› Yaflam
Biçimi Davran›fllar›na ‹liflkin Bir Çal›fl-
ma”s›nda kat›l›mc›lar›n Sa¤l›kl› Yaflam
Biçim Davran›fllar› Ölçe¤inden ortalama
122.085±19.83  puan ald›klar› belirlenmifltir
(8). Erci’nin “Koruyucu Sa¤l›k Hizmet-
lerinde Görev Yapan Hemflire ve Ebelerin
Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi Davran›fllar› ve
Tükenmifllik Düzeyleri” isimli çal›fl-
malar›nda kat›l›mc›lar›n Sa¤l›kl› Yaflam
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Biçim Davran›fllar› Ölçe¤inden ortalama
121.5±20.9 puan ald›klar› saptanm›flt›r (10).
Sonuçlardaki farkl›l›k gruplar›n fakl› özel-
liklerde olmas›ndan kaynaklanm›fl olabilir.
Ö¤rencilerin s›n›f numaras› artt›kça sa¤l›kl›
yaflam biçimi davran›fl puan ortalamalar›n›n
azald›¤› görülmektedir. Soyer ve Avc›’n›n
lise ö¤rencileriyle yapt›klar› çal›flmada ise
ö¤rencilerin s›n›f durumlar› ile sa¤l›k
davran›fl puanlar› aras›nda anlaml› bir fark
bulunamam›flt›r (21). Spear ve Kulbok’un
(2001) belirttikleri gibi, Boehm’in (1993)
yapt›¤› çal›flmada ö¤rencilerin s›n›flar› ile
sa¤l›k davran›fllar› aras›nda iliflki sap-
tanm›flt›r (22). Literatürde sa¤l›k davra-
n›fllar›n›n yaflla ilgili oldu¤u söylenmekte
ve 7-12. s›n›flarla yap›lan çal›flma sonuçlar›,
yafl artt›kça riskli davran›fl say›s› ve risk
puan›n›n artt›¤›n› göstermektedir (7).
Aile gelir durumu yükseldikçe sa¤l›kl›
yaflam biçimi davran›fllar› puan ortala-
malar›n›n da yükseldi¤i belirlenmifltir.
Krick ve Sobal’›n yapt›klar› çal›flmada
adölesanlar›n sa¤l›k davran›fllar› ile gelir
durumu aras›nda iliflki saptanm›flt›r (24).
Toplumun sa¤l›k düzeyi ve ekonomik
geliflmifllik aras›nda yak›n bir iliflki söz
konusudur. Ekonomik geliflmesini belirli
bir düzeye getirmifl toplumlarda sa¤l›k için
ayr›lan kaynaklar artt›¤› için, bireylerin
sa¤l›k bilinci de yükselmektedir (25).
Madde kullanma (alkol, sigara vb.)
al›flkanl›¤› olan ö¤rencilerin sa¤l›kl› yaflam
biçimi davran›fl puan ortalamalar›
113.23±14.38, madde kullanma al›flkanl›¤›
olmayan ö¤rencilerin sa¤l›kl› yaflam biçi-
mi davran›fl puan ortalamalar› 116.60±18.69
bulunmufltur. Bu sonucun madde kullan-
maya bafllama kriterleri ve maddenin

yaflam üzerindeki etkisinden dolay› ç›kt›¤›
düflünülmektedir. Spear ve Kulbok’un
(2001) belirttikleri gibi Chassin’in yapt›klar›
çal›flmada adölesanlar›n sigara içmesi ile
sa¤l›k davran›fllar› aras›nda iliflki sap-
tanm›flt›r (22). Engels ve Bogt’un (2001)
çal›flmas›nda; adölesanlar›n olumlu akran
iliflkilerinin sa¤l›k davran›fllar›n› iyi yönde
etkiledikleri belirtilmektedir (26). Sigara
içme al›flkanl›¤›, günümüzde insan sa¤l›¤›
üzerinde oluflturdu¤u olumsuz etkileri
nedeniyle acil ve etkin önlemler al›nmas›n›
gerektiren önemli bir halk sa¤l›¤›
sorunudur (27). Sigara kullan›m›n›n zararl›
etkilerinin genifl çapta bilinmesine ra¤men,
birçok genç, adölesan dönemde sigara kul-
lanmaya bafllamaktad›r (18). Dünya Sa¤l›k
Örgütü’ne (WHO) göre; sadece Avrupa’da
1999 y›l›nda, 15-29 yafl aras› genç insanlar
aras›nda alkol tüketimi, 55.000’den fazla
ölümden sorumlu tutulmaktad›r (29). 14
yafl ve alt›nda alkol kullanmaya bafllayan
gençlerin, 20 yafl ve üstünde alkol kullan-
maya bafllayan gençlere göre ba¤›ml› olma
olas›l›¤› 4 kez daha fazlad›r. Lise ö¤renci-
lerinin yaklafl›k olarak 1/3’ünün 13
yafl›ndan önce alkol kullanmaya
bafllad›klar› belirtilmektedir. Bu sonuçlara
göre ö¤renciler alkol kullan›m›yla ilgili
gelecekte geliflecek problemler için risk
alt›ndad›r (30). Spear ve Kulbok’un (2001)
belirttikleri gibi Rossow ve arkadafllar›n›n
yapt›klar› çal›flmada adölesanlar›n madde
kullan›m› ile sa¤l›k davran›fllar› aras›nda
iliflki saptanm›flt›r (22).
Ö¤rencilerin sa¤l›k sorumlulu¤u alt ölçek
puanlar› s›n›f numaralar› artt›kça azalmak-
ta ve aile gelir durumu artt›kça artmaktad›r.
S›n›f numaralar› artt›kça adölesanlar›n
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yafllar› da artt›¤› için bilinç düzeyi ile
ba¤lant›l› olarak sa¤l›k sorumluluklar›n›
kendilerinin üstlendikleri, adölesanlar›n
yafllar› ilerledikçe daha ba¤›ms›z hareket
ettikleri, fakat kendi sa¤l›k sorumluluklar›n›
yeterince yerine getiremedikleri düflü-
nülebilir. 
Ö¤rencilerin bulunduklar› s›n›flara göre
egzersiz alt ölçe¤i puanlar› en yüksek olan
grup haz›rl›k s›n›f› olarak saptanm›flt›r. Bu
sonucun ö¤rencilerin s›n›f numaralar›
art›kça üniversite s›nav›na haz›rlanmalar›
ve derslerinin daha a¤›r olmas›ndan dolay›,
egzersize vakit bulamad›klar›ndan kay-
naklanabilece¤i düflünülebilir. 
Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin aile tipine
göre beslenme alt ölçek puanlar› incelen-
di¤inde; en düflük puana sahip ö¤renci-
lerin parçalanm›fl ailede yaflayan ö¤renci-
ler oldu¤u görülmektedir. Sonuçlarda da
aile deste¤ine sahip olmayan parçalanm›fl
aileye sahip olan adölesanlar›n daha düflük
beslenme alt ölçek puan›na sahip olduk-
lar› ve ailenin sa¤l›kl› beslenme konusun-
da çocuklara verdi¤i deste¤in önemi
görülmektedir. Parçalanm›fl ailede yaflayan
çocuklar›n ise yeterli deste¤e sahip ola-
mad›klar› düflünülebilir. Spear ve
Kulbok’un (2001) çal›flmalar›nda da aile ile
yaflaman›n adölesanlar›n sa¤l›k davra-
n›fllar›n› etkiledi¤i saptanm›flt›r (22). 
Ö¤rencilerin babalar›n›n e¤itim durumu
yükseldikçe, kifliler aras› destek alt ölçek
puanlar›n›n da yükseldi¤i görülmektedir.
Dent ve arkadafllar›n›n yapt›klar› çal›flmada
(1993), baba e¤itiminin ve baba ilgisinin
adölesanlar›n sa¤l›k davran›fllar›n› etkile-
di¤i saptanm›flt›r (28). Soyer ve Avc›’n›n

yapt›klar› çal›flmada ise baba e¤itim duru-
muna göre sa¤l›k davran›fl puanlar›
aras›nda anlaml› bir fark bulunmam›flt›r
(21).
Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin stres yöne-
timi alt ölçek puanlar› ailelerinin gelir duru-
mundan etkilenmifl olup, aile geliri çok
kötü olan ö¤rencilerin puanlar› di¤er grup-
lara göre anlaml› olarak en düflük bulun-
mufltur. Ailenin gelir durumunun düflük
olmas›n›n ailenin bütün üyelerinin stres
düzeyini etkiledi¤i ve ö¤rencilerin stres
yönetimi alt ölçek puanlar›n›n düflük
olmas›na yol açt›¤› söylenebilir. 

SONUÇ VE ÖNER‹LER
Ö¤rencilerin genel olarak toplam Sa¤l›kl›
Yaflam Biçimi Davran›fllar› Ölçe¤inden orta-
lama 116.18±18.21 puan ald›klar› sap-
tanm›flt›r. Kendini gerçeklefltirme alt
grubundan 34.27±6.02, sa¤l›k sorumlulu¤u
alt grubundan 19.85±4.61, egzersiz alt
grubundan 10.27±2.95, beslenme alt
grubundan 14.33±3.23, kifliler aras› destek
alt grubundan 19.60±3.75, stres yönetimi
alt grubundan 17.83±3.68 puan alm›fllard›r.
Çal›flmada ö¤rencilerin di¤er alt gruplara
oranla sa¤l›k sorumlulu¤u alt grubundan
en düflük puan ald›klar› (19.85±4.61)
bulunmufltur.
Ö¤rencilerin s›n›f numaras› artt›kça sa¤l›kl›
yaflam biçimi davran›fl puan ortalamalar›n›n
azald›¤› ve aradaki fark›n ileri derecede
anlaml› oldu¤u saptanm›flt›r (P<0.05). Aile
gelir durumu yükseldikçe sa¤l›kl› yaflam
biçimi davran›fllar› puan ortalamalar›n›n da
yükseldi¤i ve aradaki fark›n anlaml› oldu¤u
belirlenmifltir (P<0.05). Ö¤rencilerin beden
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kitle indeksine göre sa¤l›kl› yaflam biçimi
davran›fl puanlar› aras›nda yap›lan istatis-
tiksel analiz sonucunda anlaml› bir fark
olmad›¤› belirlenmifltir (P>0.05). Ö¤renci-
lerin sa¤l›k sorumlulu¤u alt ölçek puanlar›
s›n›f numaralar› artt›kça azalmakta ve aile
gelir durumu artt›kça artmaktad›r (P<0.05).
Ö¤rencilerin bulunduklar› s›n›flara göre
egzersiz alt ölçe¤i puanlar› en yüksek olan
grup haz›rl›k s›n›f› olarak saptanm›flt›r
(P<0.05).
Ö¤rencilerin s›n›f numaralar›na göre stres
yönetimi alt ölçek puanlar› incelendi¤inde;
s›n›f numaras› artt›kça stres yönetimi alt
ölçek puanlar›n›n azald›¤› belirlenmifltir
(P<0.05). 
Okullarda geleneksel sa¤l›k e¤itim prog-
ramlar› az ya da orta derecede baflar› ile
gerçeklefltirilmektedir. Okul ortam›nda
yap›lan e¤itim programlar› gözle görülebilir
pozitif sa¤l›k davran›fllar›na yol açmaktad›r
(31). Uygar yaflam kapsam› içinde e¤itimin
temel amac› birey ve toplumlar›n ça¤dafl
refah ölçütlerine ulaflt›r›lmas›d›r. Sa¤l›k ele-
manlar›, toplumun e¤itiminde anahtar role
sahiptir. Günümüz hemflireli¤inin temel rol-
lerinden biri olan e¤itici rolünün amac› ise;
birey, aile ve topluma sa¤l›klar›n› gelifltire-
cek ve koruyacak bilgi, tutum ve
davran›fllar› gereksinmelerine uygun ve
planl› bir flekilde kazand›rmakt›r. Sa¤l›kl›
yaflam biçimi gelifltirmeye yönelik her türlü
giriflimin temeli sa¤l›k e¤itimidir. Sa¤l›k
e¤itimi bireylerin kiflisel, ailesel ve toplum-
sal iyiliklerine yönelik olumlu davra-
n›fllar›n›, yeterliliklerini gelifltiren ve onlar›n
do¤ru kararlar almas›n› destekleyen etkin-
liklerini, entelektüel, psikolojik, sosyal

boyutlar› içine alan bütüncül bir süreçtir.
Hemflire bu süreç içinde anahtar nitelikte
bir konuma sahiptir (7, 17, 32).
Bu sonuçlar do¤rultusunda;
• Lise ö¤rencilerinin sa¤l›¤› gelifltirici
davran›fllar kazanmalar› için sa¤l›kla ilgili
e¤itim ve sa¤l›k hizmeti veren kurumlar›n
iflbirli¤i yaparak ö¤rencilere yönelik sa¤l›k
e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi ve
yürütülmesi,
• Sa¤l›k e¤itim programlar›nda özellikle
ö¤rencilerin daha düflük puan ald›klar›
alanlara a¤›rl›k verilmesi önerilebilir. 
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