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Abstract
This semi-experimental study was conducted at examining of factors affecting health school student’s health
promotion behaviour. The study sample consist of 156 first and second grade students Çanakkale Onsekiz Mart
University School of Health. The data were collected by socio-demographic data collection form and Healthy
Lifestyles Behavior Scale (HLBS) between October and December 2008. The data were analyzed using
percentage, independent t-test, Paired sample t-test, kruskal wallis and bonferroni adjusted mann-whitney U
statistical methods. The researcher gave education the student who participate the study about self-breast
examination, testicular examination, gynecologic cancer prevention, nutrition, smoking, the importance of
exercise. The average age of students participating in the study 19.4 + 1.3, 67.9 % of women and 32.1% of the
male. 40.4 % of the students' live in the city, 79.5 % of the nuclear family and 51.9 % in order to graduate high
school. Healthy lifestyle behaviors scale pre-education scores average was 122.1 ± 19.8. No significant difference
was found between HLBS scores according to gender, graduate school, department, family type and family's
economic level. After three months of education, student’s HLBS score was 125.3 ± 17.4. There was a significant
difference between the pre- post education HLBS scores (p <0.05). After three months of education, the average
HLBS score of the students at the middle level were found. Students are required to improve positive health
behaviors. (Anatol J Clin Investig 2009:3(3);164-169).

Özet
Bu çalışma sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışlarını etkileyen etmenleri belirlemek
amacıyla yarı deneysel olarak gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulunda birinci ve ikinci sınıfta okuyan 156 öğrenci oluşturdu. Veriler Ekim-Aralık 2008 tarihleri
arasında sosyo-demografik veri toplama formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) ile
toplandı. Verilerin analizinde yüzdelik hesaplamalar, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, Bağımlı
gruplarda t testi, Kruskal Wallis analizi ve ileri analizler için Benfornin düzeltilmiş Mann-Whitney U testi kullanıldı.
Araştırmacılar araştırmaya katılan öğrencilere kendi kendine meme muayenesi, testis muayenesi, jinekolojik
kanserlerden korunma, beslenme, sigaranın zararları, egzersiz ve önemi konularında eğitim yapmışlardır.
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19. 4 + 1.3, % 67.9’u kadın, % 32.1’i erkektir. Öğrencilerin %
40.4’ü kentte yaşamakta, % 79.5’i çekirdek aileye sahip ve % 51.9’u lise mezunudur. Sağlıklı yaşam biçimi
davranışları ölçeği puan ortalaması eğitim öncesi 122.1±19,8’dir. Eğitim öncesinde cinsiyete, mezun olunan
liseye, bölüme, ailenin ekonomik düzeyine ve aile tipine göre öğrencilerin SYBDÖ puan ortalamaları arasında
anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Eğitimden üç ay sonra öğrencilerin SYBDÖ puanı 125,3±17,4 olarak
belirlenmiş olup, eğitim öncesi ve eğitimden üç ay sonra SYBDÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
saptandı (p<0.05). Öğrencilerin SYBDÖ puan ortalamaları eğitimden üç ay sonrası orta düzeyde bulunmuş olup,
öğrencilerin olumlu sağlık davranışlarının arttırılması gereklidir. (Anatol J Clin Investig 2009:3(3);164-169).

Giriş
Günümüz sağlık anlayışı toplumun sağlığını
korumayı,
sürdürmeyi
ve
geliştirmeyi
benimsemektedir. Sağlıklı bir toplum ise ancak
sağlıklı bireylerle oluşturulabilmektedir. Bu
nedenle bireylere kendi sağlık ve iyilik halini
koruyacak, sürdürecek ve geliştirecek olumlu
davranışlar kazanmasına ve kendi sağlığı ile ilgili
doğru kararlar almasına yardım edilmesi
gerekmektedir [1]. Dünya Sağlık örgütü gelişmiş
ülkelerde ölümlerin %70-80’inin ve gelişmekte
olan ülkelerde ölümlerin % 40-50’sinin sağlıksız
yaşam
biçiminden
kaynaklandığını
ileri
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sürmektedir. Bu durum ise sağlıklı bir yaşam
biçimi
geliştirilmesinin
önemini
ortaya
koymaktadır. Teknoloji ve yaşam tarzındaki
değişimler sağlık tanımlarını da değiştirmektedir.
Sağlık sadece hastalık veya sakatlık halinin
olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal
yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır
[2,3,4]. Bu tanımlama sağlığı geliştirme
kavramının temel unsurlarını belirlemektedir.
Dolayısıyla
sağlığı
geliştirme
sadece
hastalıkların önlenmesine temellenmeyip, bireyin
iyilik halinin korunmasını,
sürdürülmesini,
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geliştirilmesini ve bireylerin kendi sağlığı ilgili
kararların sorumluluğunu almasını içermektedir.
Kendi sağlık sorumluluğunu alan bireyler ise
sağlıklı toplumlar oluşturacaktır. Sağlıklı bir
toplum oluşmasında sağlık çalışanları hem rol
model olmaları hem de diğer bireyleri etkileme
güçleri
nedeni
ile
önemli
bir
grubu
oluşturmaktadır. Sağlık çalışanları sağlığı
olumsuz
etkileyebilecek
alışkanlıkların
toplumdaki yaygınlığının tespit ederek, topluma
sağlıklı yaşam bilincinin kazandırmalı ve olumsuz
davranışların
sağlık
için
gerekli
olumlu
davranışlarla yer değiştirmesini sağlamalıdır. Bu
nedenle
her
sağlık
çalışanının
sağlığı
geliştirmenin önemini kavramalı, toplumdaki
bireylerin olumlu sağlık davranışı geliştirmesi için
motivasyon artırıcı davranışları sergilemelidir 85,
6]. Bu davranışlar ise genellikle mesleki eğitim
alınırken üniversite yıllarında kazanılmaktadır.
Bu durum, gelecekte sağlık hizmetini verecek
olan sağlık alanında eğitim gören öğrencilerinin
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen
etmenlerin belirlenmesinin gerekliliğini ortaya
koymaktadır
[2,3,4,7].
Türkiye’de
yapılan
çalışmalar cinsiyetin, sosyoekonomik durumun,
gelinen ailenin, ebeveyn eğitiminin ve yaşanılan
yerin sağlıklı yaşam biçimini etkilediğini ortaya
koymuştur [8,9]. Bu çalışmaların çoğu sadece bir
gruba odaklanmış, farklı sağlık bölümü
öğrencilerinin ele alınmadığı görüldü. Bu nedenle
çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu’nda farklı bölümlerde
öğrenim gören öğrencilerin sağlığı geliştirme
davranışlarını
ve
davranışları
etkileyen
etmenlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Gereç ve Yöntem
Çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu’nda farklı bölümlerde
öğrenim ( Hemşirelik, Ebelik ve Acil Yardım ve
Afet Yönetimi (AYAY)) gören öğrencilerin sağlığı
geliştirme davranışlarını, davranışları etkileyen
etmenlerin belirlenmesi ve verilen eğitimin
etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yarı
deneysel olarak gerçekleştirildi.
Çalışmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda Ekim-Aralık
2008 tarihinde öğrenim gören, çalışmaya
katılmayı gönüllü olarak kabul eden 156 birinci
ve ikinci sınıf öğrencisi oluşturdu. Üçüncü ve
dördüncü sınıf öğrencileri olumlu yaşam biçimi
davranışlarını etkileyebilecek eğitimleri ders
içeriklerinde aldıkları için araştırmaya dahil
edilmedi.
Veriler sosyo-demografik veri toplama formu ve
sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği
kullanılarak toplandı.

Sosyo-Demografik Veri Toplama Formu: Sosyodemografik veri toplama formu yaş, cinsiyet, sınıf,
medeni durum, yaşanılan yer ve aile tipini içeren
sorulardan oluştu.
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği
(SYBDÖ): Walker, Sechnist ve Pender
tarafından 1987 yılında geliştirilmiş olup, bireyin
sağlıklı yaşam biçimi ile ilişkili olarak sağlığı
geliştiren davranışları ölçen bir ölçektir. Ölçeğin
Türkiye'de geçerlik ve güvenirlik çalışması
1997'de Esin tarafından yapılmış olup, uyarlanan
ölçek 48 maddeden oluşmaktadır [10]. Ölçek,
kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu,
egzersiz alışkanlığı, beslenme alışkanlığı, kişiler
arası destek, stres yönetimi olmak üzere altı alt
ölçekten oluşmaktadır. Tüm
alt ölçekler
bağımsız olarak tek başına kullanılabilir. Ölçeğin
tümünün puanı sağlıklı yasam biçimi davranışları
puanını verir. Kendini gerçekleştirme alt ölçeği;
bireyin yaşam amaçlarını, bireysel olarak kendini
geliştirme yeteneğini ve kendini ne derecede
tanıdığını ve memnun edebildiğini belirler. Sağlık
sorumluluğu alt ölçeği; bireyin kendi sağlığı
üzerindeki sorumluluk düzeyini, sağlığına ne
düzeyde katıldığını belirler. Egzersiz alt ölçeği;
sağlıklı yaşamın değişmez bir öğesi olan
egzersiz uygulamalarının birey tarafından ne
düzeyde yapıldığını gösterir. Beslenme alt ölçeği;
bireyin öğünlerini seçme ve düzenleme, yiyecek
seçimindeki değerlerini belirler. Kişilerarası
destek alt ölçeği; bireyin yakın çevresi ile
iletişimini ve süreklilik düzeyini belirler. Stres
yönetimi alt ölçeği ise bireyin stres kaynaklarını
tanıma düzeyini ve stres kontrol mekanizmalarını
belirler
[10]. Ölçeğin bütün maddeleri düz
puanlanmakta olup, ölçek dört dereceli likert
tipinde hazırlanmış bir ölçektir. Her bir madde
için sırasıyla 1 (hiçbir zaman), 2 (bazen), 3 (sık
sık) ve 4 (düzenli olarak) puan verilir. Ölçeğin
alpha güvenirlik katsayısı 0.79–0.94 arasında
değişmektedir. En düşük puan 48, en yüksek
puan 192'dir. Ölçekten alınan puanların
yükselmesi bireyin belirtilen sağlık davranışlarını
yüksek düzeyde uyguladığını gösterir [10]. Bu
çalışmada ölçeğin alpha güvenirlik katsayısı 0.90
olarak saptandı.
Veriler eğitim öncesi ve eğitimden üç ay
sonra sınıf ortamında sosyo-demografik veri
toplama formu ve sağlıklı yaşam biçimi
davranışları ölçeği ile toplandı. Ön testlerin
uygulanmasından sonra araştırmaya katılan
öğrencilere kendi kendine meme muayenesi,
testis muayenesi, jinekolojik kanserlerden
korunma, beslenme, sigaranın zararları, egzersiz
ve önemi konularında araştırmacılar tarafından
sınıf ortamında beş hafta süresince haftada bir
ders
saati
eğitimler
verildi.
Eğitimler
tamamlandıktan sonra son testler uygulandı.
Verilerin
analizi
SPSS
(Statistical
Program for Social Sciences) sürüm 13.0 ile
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yüzdelik hesaplamalar, iki ortalama arasındaki
farkın önemlilik testi, Bağımlı gruplarda t testi,
Kruskal Wallis ve ileri analizler için Benforini
düzeltmeli Mann-Whitney U testi kullanılarak
gerçekleştirildi. İstatistiksel anlamlılık kriteri
olarak 0.05 kabul edildi.
Bulgular
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19.
4 + 1.3(min:18-max:21)’dir. Öğrencilerin % 67.9’u
kadın, % 32.1’i erkektir. Öğrencilerin % 40.4’ü
kentte yaşamakta, % 79.5’i çekirdek aileye sahip
ve % 51.9’u genel lise mezunudur. Tüm
öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları
ölçeği puan ortalaması 122.1±19,8’dir.
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre sağlıklı yaşam
biçimi puan ortalamaları İki ortalama arasındaki
farkın önemlilik testi ile karşılaştırılmış, puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark saptanmadı. Cinsiyete göre alt ölçeklerde
de istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmedi
(p>0.05) (Tablo 1).
Öğrencilerin eğitim gördükleri bölümlere göre
SYBDÖ puan ortalamaları Kruskal Wallis testi ile
karşılaştırılmış, öğrencilerin sadece kendini
gerçekleştirme alt boyutu puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı
bir fark saptandı (p<0.05). Farkın hangi gruptan
kaynaklandığını
belirlemek
için
Benforini
düzeltmeli Mann-Whitney U testi kullanıldı.
Yapılan ileri analiz sonucunda farkın ebelik
bölümünden kaynaklandığı belirlendi (Tablo 2).

Öğrencilerin eğitim öncesinde SYBDÖ puanı
122.1±19,8 (min 60-max 169)’dir. Eğitimden üç
ay sonra öğrencilerin SYBDÖ puanı 125,3±17,4
(min 75-max 169)’dür. Eğitim öncesi ve
eğitimden üç ay sonra SYBDÖ puan ortalamaları
bağımlı gruplarda t testi ile karşılaştırılmış, puan
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak
ileri düzeyde anlamlı bulundu (p<0.05) (Tablo 5).
Tartışma
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği'nden
alınan yüksek puan, bireyin yaşamında daha
fazla olumlu sağlık davranışına sahip olduğunu
göstermektedir. Çalışmada saptanan Sağlıklı
yaşam biçimi puan ortalamaları hem cinsiyet,
hem eğitim görülen bölüm, hem de sosyo
demografik
verilere
göre
orta
düzeyde
(122.1±19,8) saptandı. Bu sonuçlar Ünalan ve
ark. (2007), Karadeniz ve ark. (2008), Özbaşaran
ve ark. (2004) ile Ayaz ve ark.'nın (2005)
sonuçları benzer çıktı [8,9,11,12]. Çalışma
bulgularının birbirine yakın olması, bulgumuzun
ülke geneline uygun nitelik taşıdığını düşündürdü.
Bunun nedeni olarak ilk ve ortaöğretim müfredat
programlarında sağlığı geliştirme konularına
daha az yer verilmesinin, üniversitede müfredat
programlarının daha çok hastalık odaklı
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çalışmada öğrencilerin cinsiyetlerine göre
sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği (SYBDÖ)
ve alt ölçekleri puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı
(Tablo 1). Ünalan ve ark.'nın (2007)
çalışmasında da cinsiyete göre SYBDÖ puan
ortalamaları arasında fark saptanmazken,
Karadeniz ve ark.'nın (2005) çalışmasında kadın
ve erkeklerin SYBDÖ puan ortalamaları arasında
kadınlar lehine fark bulundu [8,11]. Sağlıklı
yaşam biçimi davranışlarında cinsiyete göre
farklı çalışmalarda farklı sonuçlar tespit edildi.
Nahçivan (1993) kültürel ve ekonomik durumun
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında etkili
olacağını ortaya koymuştur (13). Bu çalışmada
cinsiyetler arasında farkın olmaması öğrencilerin
benzer sosyo-ekonomik düzeye sahip olmalarına,
benzer bölümlerde eğitim almalarına, çoğunun
üniversite yurtlarında yaşamalarına, henüz eğitim
yaşamlarının başında olmalarına bağlanabilir.

Öğrencilerin sınıflarına göre SYBDÖ puan
ortalamaları iki ortalama arasındaki farkın
önemlilik
testi
ile
karşılaştırılmış
olup,
öğrencilerin okudukları sınıfa göre sadece
egzersiz alt ölçeği puan ortalaması arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05)
(Tablo 3).
Öğrencilerin yaşadıkları yere göre sağlıklı yaşam
biçimi davranışları ölçeği puan ortalamaları
Kruskal Wallis testi ile karşılaştırılmış, SYBDÖ
puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel
olarak ileri düzeyde anlamlı bulun (p<0.05).
Farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek
için Benforini düzeltmeli Mann-Whitney U testi
kullanıldı. Yapılan ileri analizde farkın kasaba-il
kaynaklandığı belirlendi (Tablo 4).
Öğrencilerin ailesinde kanser olma durumuna,
mezun olunan liseye, medeni durumlarına ve kız
öğrencilerinin KKMM’yi düzenli yapma durumuna,
erkek öğrencilerin testis muayenesi yapma
durumuna göre sağlıklı yaşam biçimi davranışları
ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05).
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Eğitim görülen bölümlere göre öğrencilerin
sadece kendini gerçekleştirme alt boyutunda
istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir fark
saptandı (Tablo 2).Yapılan ileri analizde farkın
ebelik bölümünden kaynaklandığı belirlendi.
Ebelik
bölümü
öğrencilerinin
kendini
gerçekleştirme alt ölçeği puan ortalaması
hemşirelik ve AYAY öğrencilerinin puan
ortalamalarından daha düşük bulun. Maslow
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(1970) göre insanın kendini gerçekleştirebilmesini benlik algısı, sosyal olma durumu,
çevresi gibi etmenler etkileyebilmektedir (14).
Ebelik öğencilerinde kendini gerçekleştirme alt
ölçeğinin bu etmenlerden etkilendiği söylenebilir.
Öğrencilerin okudukları sınıfa göre sadece
egzersiz alt ölçeği puan ortalaması arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (Tablo 3).
Karadeniz ve ark. (2008)
sınıflara göre
öğrencilerin SYBDÖ puan ortalamaları arasında
anlamlı fark olmadığını fakat sınıf arttıkça
öğrencilerin puan ortalamalarının yükseldiğini
saptamışlardır [8]. Ayaz ve ark. (2005) ise
sınıfların SYBDÖ puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğunu
belirlemişlerdir [9]. Bu çalışmada da ikinci
sınıfların SYBDÖ puan ortalamasının birinci
sınıfların puan ortalamasından yüksek olduğu,
bununda ikinci sınıftaki öğrencilerin hem aldıkları
derslerin hem de uygulamalarının öğrencilerin
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına yönelik
farkındalığının
artmasında
kaynaklandığı
düşünülmektedir. Diğer alt boyutlarda farkın
olmamasının olumlu sağlık
davranışlarını
etkileyen önemli bir faktör olan kültürün benzer
olmasından ve öğrencilerin aynı kurum içindeki
etkileşimlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Öğrencilerin yaşadıkları yere göre sağlıklı yaşam
biçimi davranışları ölçeği puan ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak ileri düzeyde
anlamlıydı (Tablo 4). Yapılan ileri analizde farkın
kasaba-il kaynaklı olduğu belirlendi. Çalışma da
en düşük puanı kasabada yaşayan öğrenciler, en
yüksek puanı ise kentte yaşayan öğrenciler
almışlardır. Ayaz ve ark.' da (2005) benzer
sonucu elde etmişlerdir [9]. Kent kasaba
arasındaki bu farkın öğrencilerin geldikleri
yerdeki
sosyo-ekonomik-kültürel
özelliklere,
kentte ulaşılabilecek olanakların daha fazla
olmasına ve iki grubun aldığı ilk ve orta
öğretimdeki eğitimdeki farklılıklara bağlanabilir.
Öğrencilerin ailesinde kanser olma durumuna,
mezun olunan liseye, medeni durumlarına ve kız

öğrencilerinin KKMM’yi veya testis muayenesini
düzenli yapma durumuna göre sağlıklı yaşam
biçimi davranışları ölçeği puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
saptanmadı. Bandura (1988) olumlu ya da
olumsuz davranışların sosyal öğrenme yoluyla
edinildiğini, bireyin içinde bulunduğu grubun,
bireyin davranışlarını etkilediğini savunmaktadır
[15]. Bu nedenle özellikler arasında farkın
olmaması eğitim alınan okulun aynı olmasına,
müfredat programlarının benzerliğine, aynı
üniversite ve şehir kültürünün paylaşılmasına
bağlanabilir.
Araştırmaya katılan öğrencilere kendi kendine
meme muayenesi, testis muayenesi, jinekolojik
kanserlerden korunma, beslenme, sigara ile
birlikte gelen tehlikeler, egzersiz ve önemi
konularında
verilen eğitimler üç ay sonra
değerlendirilmiş, öğrencilerin SYBDÖ puanlarının
yükseldiği saptandı (Tablo 5). Öğrencilerin eğitim
öncesi SYBDÖ puan ortalaması arasında anlamlı
bir fark saptanmazken, eğitimden üç ay sonra
öğrencilerin SYBDÖ puanlarının yüksek olması
eğitimlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını
arttırdığını, öğrencilere düzenli olarak sağlıklı
yaşam
biçimi
geliştirme
eğitimlerinin
sürdürülmesi gerektiğini göstermektedir.
Sonuç ve Öneriler
Çalışma sonucu sadece Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu birinci ve
ikinci sınıf öğrencilerine genellenebilir. Bu
nedenle çalışmanın daha geniş bir örneklemle,
farklı okulları içerecek şekilde tekrarlanması
gerekir. Ayrıca SYBDÖ puan ortalamaları orta
düzeyde saptanması, öğrencilerde olumlu sağlık
davranışlarını
arttırabilmek
için
müfredat
programlarında sağlığı geliştirme konularına
daha fazla yer verilmesi önerilir. Öğrencilerin
olumsuz yaşam biçimi davranışlarının olumlu
yönde
düzeltilmesinde
sürekli
eğitimlerin
motivasyonu artıcı, benlik algısını geliştirici ve
sosyal becerileri içeren girişim programlarından
oluşması önerilir.

Tablo 1: Verilen Eğitimden Önce Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Puan Ortalamalarının
Karşılaştırılması
Cinsiyet
X
SS
t
p
Kadın (n=106)
121.7
16.3
0.327
0.744
Erkek (n=50)
122.8
25.8
Toplam (n=156)
122.1
19.8
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Tablo 2: Verilen Eğitimden Önce Bölümlere Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması
Bölüm
Kendini
Kişilerarası Egzersiz
Beslenme
Stres
Sağlık
Toplam
n=156
Gerçekleştirme Destek
Yönetimi
Sorumlul
Puan
X
SS
X
SS
X
SS
X
SS
X
SS
uğu
X
SS
X
SS
Hemşirel 37.0 5.7
19.8 2.9
9.8 3.1
16.1 2.9
17.1 3.4
23.3 5.7 123.5 16.4
ik (n=85)
Ebelik
33.5 4.1
18.8 2.7
9.7 2.7
15.4 3.2
17.5 2.7
20.4 5.5 115.4 14.3
(n=25)
AYAY
36.9 8.4
19.8 4.4
10.9 4.1
15.5 3.4
17.9 4.3
22.1 6.4 123.1 14.4
(n=46)
*X2 = 8.527
X2 = 2.469
X2= 1.366
X2 = 1.117
X2 = 1.534
X2 =4.661 X2 = 4.482
p = 0.014
p =0.291
p =0.505
p =0.0572
p =0.465
p =0.097
p =0.106

Tablo 3: Verilen Eğitimden Önce Sınıfa Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması
Bölüm
Kendini
Kişilerarası Egzersiz
Beslenme
Stres
Sağlık
Toplam
n=156
Gerçekleştirm
Destek
Yönetimi
Sorumlul
Puan
e
X
SS
X
SS
X
SS
X
SS
uğu
X
SS
X
SS
X
SS
Birinci
36.1
5.9
19.5 3.6
9.5 3.1
15.7 3.1
17.6 3.1
22.1 5.8 120.5 18.1
Sınıf
n=97
İkinci
36.9 7.4
19.8 3.4
11.2 3.7
15.9 3.5
17.4 3.9
23.2 6.5 124.7 22.2
Sınıf
n=59
t = .762
t = .630
t= 3.052
t = .563
t= .477
t =1.168
t= 1.268
p = 0.448
p =0.529
p = 0.003
p =0.574
p =0.634
p =0.245
p =0.207

Tablo 4: Verilen Eğitimden Önce Öğrencilerin
Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması
Yaşanılan Yer
X
Köy (n=20)
122.9
Kasaba (n=11)
108.1
İlçe (n=60)
118.8
İl (n=65)
127.3

Yaşadıkları Yere Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği
SS
24.1
18.4
16.4
20.1

f
4.105

p
0.0008

Tablo 5: Öğrencilerin Eğitim Öncesi Ve Eğitimden Üç Ay Sonrası Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Puan
Ortalamalarının Karşılaştırılması (n=156)
Eğitim Alma Durumuna Göre
X
SS
t
p
SYBDÖ Puanı
Eğitim Öncesi SYBDÖ Puanı
122.1
19,8
6.40
0.000
Eğitimden Üç Ay Sonrası
125,3
17,4
SYBDÖ Puanı
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