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ABSTRACTÖZ
In order to examine the relationship between the health promoting 
lifestyle and self-efficacy-competence status in the Konya province 
center, this research of descriptive comparative type was conducted.
The study was conducted in a Family Health Center affiliated  to 
Meram district in January-February and a Family Health Center 
area affiliated to Karatay district. The study group consisted of 248 
people who were between the ages 18-64, literate and accepted to 
join study. 
In order to evaluate the socioeconomic status of the participants, 
a questionnaire and also  “Health Promotion Life-Style Profile 
(HPLP)” and “Self-Efficacy-Proficiency “ (SES) scale were applied 
during data collection. The data were collected through home visits 
and face-to-face interview technique by the researchers. Number 
and percentage, mean and standart deviation and also Student t test, 
One Way ANOVA and Pearson’s correlation analyses were used.  
As conclusion, socioeconomic status has an important effect on 
HPLP and SES and people who have low socioeconomic level are 
in a disadvantageous position. Taking into account of socioecono-
mic status in addition to SES in the health promotive efforts will be 
beneficial. 

Konya il merkezinde sağlığı geliştirici yaşam tarzı ve öz-etkililik-ye-
terlilik durumunun sosyoekonomik durum ile ilişkisinin incelenmesi 
için yapılan araştırma tanımlayıcı karşılaştırmalıdır. Çalışma Ocak 
-Şubat ayında Meram ilçesine bağlı bir Aile Sağlığı Merkezi ve Ka-
ratay ilçesine bağlı bir Aile Sağlığı Merkezi bölgesinde yapılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 18-64 yaş arası, okuryazar ve araş-
tırmaya katılmayı kabul eden 248 kişi oluşturmuştur.             
 Verilerin elde edilmesinde katılımcılara sosyoekonomik düzeyleri-
ni değerlendirmek için anket formu ve ayrıca “Sağlıklı Yaşam Bi-
çimi Davranışları Ölçeği (SYBD) ve “Öz-Etkililik-Yeterlik Ölçeği” 
(ÖEY) uygulanmıştır. Veriler ev ziyaretleri ile araştırmacı tarafın-
dan yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. İstatistiksel analiz-
lerde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma yanında Student t testi, 
tek yönlü Varyans analizi (ANOVA) ve  Pearson’s korelasyon analizi 
kullanılmıştır.
Sosyoekonomik durumun SYBD ve ÖEY üzerine önemli etkiye sahip 
olduğu ve düşük sosyoekonomik düzeydekilerin dezavantajlı olduğu 
sonucuna varılmıştır. Sağlığı geliştirmeye yönelik faaliyetlerde ÖEY 
yanında sosyoekonomik durumun göz önünde bulundurulması ya-
rarlı olacaktır. 

Keywords: Health promotion; self -efficacy-suffıciency; socioeco-
nomic; adults. 
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GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı; tam bir iyilik hali 
içerisinde olma durumu şeklinde tanımlarken, 
Ottawa Charter bunun gerçekleşmesi için bireyin 
isteklerini özgürce belirleyebilmesi, fark edebil-
mesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesini, ayrıca 
çevresini bu yönde değiştirebilmesi ya da etkili 
baş edebilmesi gerektiğini ifade eder (1,2). 

DSÖ tanımında ise birey ve grupların kendi so-
rumluluğunu üstlenmesi ve çevresini de etkileme 
yetilerini vurgulamaktadır (3). İnsan hakları ev-
rensel bildirgesinin 25. maddesi sağlık hakkını 
insan haklarından biri olarak kabul etmiştir. 1961 
Anayasası 48. Maddesinde sağlık hakkı devletin 
ödevi iken, 1982 Anayasasının 56.maddesinde 
devletin ve vatandaşın ödevi olarak tanımlanmak-
tadır (4-6).

Orem, bireyin kendi bütünlüğü ve sağlığı için so-
rumluluğunu varsayar. Bu bütünlük içinde sağlı-
ğın bileşenleri fiziksel, spiritüel, duygusal ve sos-
yal sağlık olarak belirtilir  (7). Sağlığın tanımında 
yer alan iyilik hali biyolojik etkenlerin yanı sıra 
sosyal, ekonomik ve çevresel etkenlerden de et-
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1.   kilenmektedir. Sağlığın belirleyicisi olan bu fak-
törler içinde yer alan sosyoekonomik (yoksulluk, 
uygun olmayan çalışma koşulları,  işsizlik, sosyal 
dışlanma) ve çevresel koşullar (konut, suyun ve 
havanın kalitesi, sosyal çevre) önemli bileşenler-
dir (8).

Sağlığı geliştirme, bireyin hastalığa yakalanma 
riskini azaltacak ve sahip olduğu iyilik durumunu 
ilerletecek yeni davranışları kazanması ve sürdür-
mesi için gerekli olan eğitimsel, sosyal ve çevre-
sel olanaklarının ivme kazanmasıdır (9).  Sağlığı 
geliştirmek, olası hastalıkları azaltmak veya has-
talıkların oluşumda rol oynayan risk faktörlerini 
erken dönemde belirleyip uygun önlemlerin alın-
ması için yararlı olduğuna inanılan aktiviteleri 
yapmak ise sağlık davranışı olarak tanımlanmak-
tadır (9,10). Bireylerde sağlıklı yaşam farkındalı-
ğının artırılması, yaşam tarzının yükseltilmesinin 
ve sağlıklarının korunmasının kendi sorumluluk-
ları olarak değerlendirmeleri ve bu nedenle risk-
li davranışlardan sakınarak sağlığı koruyucu ve 
geliştirici davranışları uygulamalarını içerir (11). 
Bireyin yaşı ilerledikçe ve eğitim düzeyi yüksel-
dikçe de sağlık sorumluluğu alma, öz etkililik ve 
beslenme değerlerinin yükseldiği saptanmıştır 
(12). Bireysel belirleyiciler yanında bireyin için-
de bulunduğu sosyoekonomik durumda davra-
nışlarına yön vermektedir. Bireyin gelirine bağlı 
olarak eğitim seviyesi yükselmekte bu da yaşam 
tarzını olumlu yönde etkilemektedir. Sosyoeko-
nomik düzeyi düşük bireylerin aynı zamanda eği-
tim düzeyleri de düşüktür (13) ve sosyoekonomik 
düzeyi düşük olan bölgelerde yaşayanların sağlık 
durumu göstergeleri de bu durumdan olumsuz et-
kilenmektedir (14-16).  

Pender tarafından geliştirilen ve sosyal öğrenme 
teorisine dayanan sağlığı geliştirme modeli, bi-
reyin sağlığı geliştiren davranışlarını belirleyen 
bilişsel süreçleri açıklamaktadır. Bireyin iyilik 
düzeyini arttırmaya yönelik kullanılan bir model-
dir. Öz etkililikteki “yapabilirim” inancı, bireyin 
yaşadığı şartları kontrol edebilme duygusunu ifa-
de etmektedir ( 17,18). Yetişkinlerde sağlığı geliş-
tirici davranışlardaki öz etkililik; bireyin motivas-
yonu, kendini gerçekleştirmesi, pozitif bağlantılar 
kurması, pozitif sağlık davranışları göstermesi 

ve bireyin kendi sağlığı üzerinde kontrol sağla-
masında önemlidir (19). Sosyoekonomik durum 
bireyin sosyal çevresinin şekillenmesinde önemli 
bir faktör olarak tanımlanmaktadır (20).

Sağlık ve sağlığın geliştirilmesindeki önemli be-
lirleyicilerden birisi bireyin içinde bulunduğu 
sosyoekonomik konumdur (8). Bireyin eğitim dü-
zeyi sağlığı geliştirici davranışları pozitif yönde 
etkilemekte (21) ve gelir düzeyi düşük bireylerde 
riskli davranışlar daha fazla görülmektedir (22). 
Düşük sosyal sınıflarda doğanlar sosyoekonomik, 
fiziksel ve psikolojik risk faktörlerini daha fazla 
oranda yaşamakta ve başa çıkma mekanizmaları-
nı kullanmada yetersiz kalmaktadırlar (14).

Toplum sağlığı hemşireliğinin sorumluluğu; sağ-
lığın temel amacı doğrultusunda kişi, aile, grup 
ve toplumların sağlıklarının sürdürülmesi ve ge-
liştirilmesi, hasta olanların tedavisi ve tedavi edi-
lenlerin kalan güçlerini kullanabilmeleri için re-
habilitasyon çalışmalarını sürdürmektir ( 23,24). 
Sağlık eğitimi rolü önemli olan hemşireler, birey-
lerin sağlıkla ilgili olumlu davranış değişiklik-
lerini oluşturma ve sürdürebilmeleri için gerekli 
yöntemlerin neler olduğunu bilmeli ve gelişme-
leri takip etmelidir (25). Toplum sağlığı hemşire-
liğinin en önemli görevi sağlığın geliştirilmesi ve 
korunmasında toplumu bilinçlendirmek ve hare-
kete geçmesinde yardımcı olmaktır.

Sağlığın geliştirilmesi sadece bireysel değil top-
lumun katılımı ve olumlu çevre ile desteklenirse 
başarılabilir. Sağlığın geliştirilmesinin belirleyi-
cilerden olan öz etkililiğin geliştirilmesi sağlıklı 
yaşam tarzının gelişmesinde tek başına yeterli 
olmayacaktır. Kişinin sahip olduğu ekonomik 
koşullar ve sosyal çevresi bireyin harekete ge-
çişinde etkilidir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük 
bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına 
sahip olma ve bu durumu sürdürme olasılıkları 
daha düşüktür. Bu yüzden yalnızca bireysel dav-
ranış değişikliği için yapılan girişimlerin başarı-
sızlıkla sonuçlanma olasılığı da artmaktadır. Bu 
araştırma sonucunda elde edilecek bilgiler sağlı-
ğın geliştirilmesinde rol alan hemşirelerin toplum 
sağlığının geliştirilmesi ve sağlık politikalarında 
halkın sözcülük rolünü üstlenmesini vurgulamada 
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yararlı olacaktır. Bunun yanında sağlığı geliştir-
mede davranış değişiklikleri oluşturmada bireyin 
zihinsel algısı dışında, sosyoekonomik faktörlerin 
önemine dikkat çekecektir ve toplumsal sorumlu-
luklara vurgu yapacaktır.

Bu araştırmanın amacı; Meram Aile Sağlığı Mer-
kezi ve Karatay Aile Sağlığı Merkezi bölgelerin-
de yaşayan 18-64 yaş arasındaki bireylerde sağlı-
ğı geliştirici yaşam tarzı ve öz etkililik-yeterlilik 
durumunun sosyoekonomik durum ile ilişkisinin 
incelenmesidir.

YÖNTEM
Araştırmanın Tipi ve Yeri
Konya il merkezinde sağlığı geliştirici yaşam tarzı 
ve öz-etkililik-yeterlilik durumunun sosyoekono-
mik durum ile ilişkisinin incelenmesi için yapılan 
araştırma tanımlayıcı karşılaştırmalıdır. Çalışma 
Konya merkez Meram  ilçesine bağlı Aile Sağlığı 
Merkezi ve Konya merkez Karatay ilçesine bağlı 
Aile Sağlığı Merkezinde yürütülmüştür. Çalışma 
için bu bölgelerin seçilmesinin iki sebebi vardır. 
Birincisi bu bölgelerde ev ziyaretlerinin sağlık 
ocağı tarafından rutin olarak yapılması ve kayıt-
ların uygun şekilde tutulmasıdır. İkincisi ise iki 
bölgenin sosyoekonomik düzeylerinin birbirin-
den farklı olmasıdır. 

Sosyoekonomik özellikleri farklı iki mahallenin 
seçimiyle gelir, eğitim ve sınıfsal konum farklılı-
ğının net olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.  
Çalışma grubundan elde edilen veriler incelen-
diğinde Karatay bölgesinden araştırmaya katılan 
bireylerin % 9.7’si sağlık güvencesi olmayan, 
%77.4’ü ilköğretim mezunu, %58.1’i yoksulluk 
sınırının altında yaşayan bireyler olduğu gözlen-
miştir. Meram bölgesinde (30 nolu) ise bireylerin 
%98.4’ü sağlık güvencesi olan, %77.4’ü yükse-
kokul ve üstü eğitimi olan,% 97.6’sı yoksulluk 
sınırının üstünde geliri olan bireylerden oluşmak-
ta olduğu saptanmıştır. Elde edilen veriler değer-
lendirildiğinde sağlık güvencesi, eğitim ve gelir 
durumu yönünden Karatay Aile Sağlığı Merkezi 
bölgesinin daha dezavantajlı konumda olduğu gö-
rülmüştür.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini 18–64 yaş arasında olan 
Meram Aile Sağlığı Merkezi bölgesinden 13.504 
birey, Karatay Aile Sağlığı Merkezinden 12.105 
birey olmak üzere toplamda 25.609 birey oluş-
turmaktadır. Örnek büyüklüğünü tespit etmede 
Rosner tarafından sağlık alanındaki çalışmalarda 
kullanılabileceği belirtilen iki bağımsız grup ara-
sında yapılan araştırmalarda örnek genişliğinin 
saptanması için önerilen bir formül kullanılmıştır 
(26). Hesaplamada bilinen parametreler olarak, % 
95 güven düzeyi , % 10’luk standart sapma, % 
90’lık güç dikkate alınmıştır. 

Bu hesaplamada Konya’da sosyoekonomik açı-
dan farklı iki sağlık ocağı bölgesinde (Meram 
ve Karatay) yapılan bir çalışmada (16) bildirilen 
sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanları kulla-
nılmıştır. Yapılan hesaplamada her boyut için ör-
nek büyüklüğü 31 olarak tespit edilmiştir. Örnek 
seçiminde küme örnekleme yöntemi kullanılaca-
ğından her bir bölge için örnek büyüklüğü dört 
katı alınmış (31x 4) ve 124 birey kabul edilmiş-
tir. Çalışma iki ayrı mahallede yürütüldüğünden 
araştırma örneği toplam 248 kişiden oluşmuştur. 
Örnek seçiminde Küme Örnekleme Yönteminden 
yararlanılarak küme birimi olarak sokak kabul 
edilmiştir. Her mahalle ve sokak nüfus büyük-
lüğüne göre listelendiğinde her sokaktaki birey 
sayısının 20-50 arasında farklılık gösterdiği gö-
rülmüştür. Yeterli örnek büyüklüğüne ulaşabil-
mek için her bölgeden ortalama 5 sokak (124 /30 
=4.13) seçilmesinin uygun olacağına karar veril-
miştir. Her bir mahalleden kaç sokak seçileceğine 
karar vermede, her mahalle sokak sayısına göre 
ağırlıklandırılarak seçilecek sokak sayısı belirlen-
miştir. Aynı şekilde her bir sokaktan kaç birey se-
çileceğine karar vermede, her mahalle birey sayı-
sına göre ağırlıklandırılarak çalışmaya katılacak 
birey sayısı hesaplanmıştır. Bu hesaplamaya uy-
gun olarak her mahalleden belirlenen sayıda so-
kak rastgele seçilmiştir. Belirlenen her sokakta ilk 
evden başlanarak hedeflenen sayıda bireye ulaşa-
na kadar anket uygulamaya devam edilmiştir. Her 
haneden 18–64 yaş arası olan ve okuma- yazma 
bilen tek birey örneğe dahil edilerek sınıfsal ko-
num için çeşitlilik artırılmaya çalışılmıştır. Veriler 
saat beşten sonra toplanarak sadece ev hanımları 
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ve bayanlar değil çalışan bireyler ve erkeklerinde 
katılımı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Veri Toplama Araçları
Verilerin elde edilmesinde katılımcılara sosyoe-
konomik düzeylerini değerlendirmek için araştır-
macının hazırladığı bilgi formu ve ayrıca sağlığı 
geliştirme aktivitelerini değerlendirmek amacı ile 
“Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (SYBD) Öl-
çeği ve bireylerin öz-etkililik-yeterliliğini değer-
lendirmek amacı ile  “Öz-Etkililik-Yeterlik Ölçe-
ği (ÖEYÖ)”  uygulanmıştır.

Bilgi formu bölümünde katılımcıların cinsiyet, 
yaş, eğitim durumu, medeni durum, doğum yeri, 
aile yapısı, algılanan sağlık durumu olarak bireye 
özgü tanımlayıcı bilgilerin yanında sosyoekono-
mik durumu incelemeye yönelik olarak annenin 
eğitim durumu,  hane reisinin eğitim durumu ve 
mesleği, evde yaşayan birey sayısı, sağlık güven-
cesi, gelir durumu, gelir getiren bir işte çalışan 
birey sayısı, yaşanılan konutun mülkiyet duru-
mu, salon dahil oda sayısı, algılanan ekonomik 
düzey ve ait olunan sınıf ile ilgili sorgulamalar 
yer almaktadır.  Sınıfsal konumun belirlenme-
sinde “aile reisinin mesleği, eğitim düzeyi ve 
aile reisinin işteki konumu” olmak üzere toplam 
üç soru yöneltilmiştir. Bu sorulardan elde edilen 
cevapların incelenmesi ile “mavi yakalılar, beyaz 
yakalılar, kendi hesabına çalışanlar ve burjuva-
lar” olarak dört sınıfsal konum belirlenmiştir (27, 
28). Aile reisinin sınıfsal konumu, aile üyelerinin 
sınıfsal konumu olarak değerlendirilmiştir. Yok-
sulluk sınırının tespitinde; TUİK’ in hane halkı 
büyüklüğüne göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk 
sınırını 2007 yılında 598 YTL olarak açıklaması 
kabul edilmiştir (29).

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği (SYB-
DÖ); bireylerin sağlıklı yaşam biçimine yansıyan 
sağlığı geliştiren davranışlarını değerlendirmek 
için Walker, Sechrist ve Pender  tarafından geliş-
tirilmiş bir ölçektir. Pender  tarafından geliştirilen 
“Sağlığı Geliştirme Modelini” değerlendirmek 
amacıyla geliştirilmiştir (30). Bu ölçeğin ülkemiz 
için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Esin tara-
fından yürütülmüştür (9). Ölçek sağlık sorumlu-
luğu, kendini gerçekleştirme, egzersiz, beslenme, 

kişilerarası destek ve stres yönetimi olarak altı alt 
boyut ve toplam 48 maddeden oluşmaktadır. Bu 
alt boyutların aldığı puanlar birbirinden bağımsız 
olarak da kullanılabilmektedir. Ölçekten elde edi-
len toplam puan, sağlıklı yaşam biçimi davranış-
ları puanını ifade etmektedir. SYBDÖ’ nün tüm 
ifadeleri olumlu yönde olup ters yönde puanlanan 
ifade bulunmamaktadır. Ölçekten toplamda en 
düşük 48 puan, en yüksek ise 192 puan alınabil-
mektedir. Ölçeğin toplamından ve alt boyutların-
dan alınan puanlar yükseldikçe sağlıklı yaşam 
biçimi davranışlarının olumlu yönde olduğu be-
lirtilmektedir.

Öz-Etkililik-Yeterlilik Ölçeği (ÖEYÖ) Sherer ve 
arkadaşları tarafından bireyin öz etkililik yeterli-
lik seviyesini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. 
Öz değerlendirmeye dayalı olarak yapılan ölçe-
ğin Türkçe ’ye uyarlanmasını Gözüm ve Aksa-
yan yapmıştır (31). Öz etkililik-yeterlilik (ÖEY); 
bireyin belirli bir davranışı başarıyla yapmasını, 
gerçekleşen olaylardaki kontrol algısını ya da 
bireyin performans kapasitesine ilişkin bilgi ve-
rir. ÖEYÖ 5’li Likert tipi 23 maddelik ölçektir. 
Hesaplanmasında her bir madde için belirlenmiş 
puan kabul edilirken 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 
16, 17, 18, 20, 22. ifadeler ters yönde puan al-
maktadır. Ölçekten alınabilecek toplam puan en 
az 23, en fazla ise 115 ‘dir. Ölçekten alınan pua-
nın artması, bireyin ÖEY algısının olumlu yönde 
olduğunu ifade etmektedir. 

Verilerin Toplanması
Veriler Ocak-Şubat aylarında ev ziyaretleri ile 
araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği 
ile toplanmıştır. Ev ziyaretlerinde her evde 18-64 
yaş arası olup, okuryazar olan ve araştırmaya gö-
nüllü katılan bir kişi ile görüşülmüştür.

Verilerin Analizi
Araştırmanın istatistiksel analizleri SPSS paket 
programının 15 günlük deneme sürümü kullanı-
larak yapılmıştır. Veriler histogram ve Q-Q  Plo-
ts grafiğine göre normal dağılım gösterdiği için 
parametrik testler kullanılmıştır Bu araştırmada 
sayı, yüzde, ortalama, standart sapma yanında 
Student t testi, Tek yönlü Varyans analizi (ANO-
VA) ile Tukey HSD ve Pearson’s korelasyon 
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analizlerinden yararlanılmıştır (p< 0.05 değerler 
önemli kabul edilmiştir). SYBD ve ÖEY arasın-
daki ilişkiyi değerlendirebilmek için Pearson’s 
korelasyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon kat-
sayısının gücü ile ilgili olarak Akgül’ün bildirdiği 
değerler dikkate alınmıştır  (0.00-0.25 Çok zayıf; 
0.26-0.49 Zayıf; 0.50-0.69 Orta; 0.70-0.89 Yük-
sek; 0.90-1.00 Çok yüksek) (32).  
                      
BULGULAR
Araştırma grubundaki katılımcılara ait tanım-
layıcı bulgular
Tablo 1. Bireylerin sosyo-demografik özellikle-
rine göre dağılımı (n:248) (Konya-2010)

Sayı Yüzde 
( %)*

Yaş grupları
18-29 75 30.2
30-41 108 43.6
42 ve üzeri 65 26.2
Cinsiyet
Erkek 130 52.4
Kadın 118 47.6
Medeni durum
Evli 200 80.6
Bekar 32 12.9
Dul+ayrı yaşayanlar 16 6.5
Eğitim durumu
İlköğretim mezunu 105 42.4
Lise mezunu 37 14.9
Yüksekokul ve üstü 106 42.7
Doğum yeri
Köy 56 22.6
İlçe 75 30.2
İl 117 47.2
Aile yapısı
Çekirdek 198 79.8
Geniş 50 20.2
Algılanan sağlık durumu 
Kötü +Orta

İyi

Çok iyi+ Mükemmel

 86

107

 55

34.7

43.1

22.2
Toplam                                                                                       

248
                    
100

*Sütun yüzdesi kullanılmıştır.

Araştırmaya katılan bireylerin % 43.6 ‘sı  30-41 
yaş grubunda,  % 52.4 ‘ü erkek, % 80.6 ‘sı evli, 

% 42.7 ’si yüksekokul ve üstü ve % 42.4 ‘ü ilköğ-
retim mezunudur. Doğum yeri bakımından ince-
lendiğinde  % 47.2 ‘sinin doğum yerinin il olduğu 
görülmektedir ve % 79.8 ‘inin aile yapısı çekirdek 
ailedir. Bireylerin  % 34.7 ‘sinin sağlık durumunu 
kötü+ orta,  % 43.1 ‘inin sağlık durumunu iyi ve 
yalnızca % 22.2 ‘sinin sağlık durumunu çok iyi 
+mükemmel olarak algıladığı görülmektedir. 

Hane reisinin eğitim durumunu incelendiğinde 
% 46.4’ ünün yüksekokul ve üstü ve % 25’ inin 
okuryazar ya da ilkokul mezunu olduğu görül-
mektedir. Annelerin eğitim durumu incelendiğin-
de  % 13.7 ‘sinin okuryazar ve % 52’ sinin ilkokul 
mezunu olduğu görülmektedir. Araştırmaya katı-
lan bireylerin % 52.4 ‘ünün ev sahibi olduğu,  % 
53.6 ‘sinin 2-3 odalı ev yaşadığı , % 32.7’sinde 
ailedeki birey sayısının 5 ve üzerinde olduğu gö-
rülmektedir.  Çoğunluğun (% 69.4) ailesinde ge-
lir getiren bir işte çalışanı olmadığı ya da bir kişi 
olduğu ve % 30.2 ’sinin aylık gelirinin yoksulluk 
sınırının altında yer aldığı bulunmuştur. Algılanan 
ekonomik duruma göre incelendiğinde; araştır-
maya katılan bireylerin  % 52.8 ’i ekonomik du-
rumunu orta ve % 35.1 ‘i iyi olarak değerlendir-
miştir. Çoğunluğun  (% 94.4) sağlık güvencesinin 
olduğu görülmektedir.

Ailelerin hane reisinin sınıfsal konumlarına göre 
dağılımı incelendiğinde; % 50.8’ ini beyaz yaka-
lıların, % 30.2 ’sini mavi yakalıların, % 11.3’ ünü 
kendi hesabına çalışanların ve yalnızca  % 7.7 
’sini burjuvaların oluşturduğu görülmektedir.

Araştırma bölgelerine ait tanımlayıcı bulgular
Sosyodemografik ve sosyoekonomik durumu ta-
nımlayan bağımsız değişkenler yönünden araş-
tırmanın yapıldığı bölgeler incelendiğinde farklı 
özellikleri olduğu bulunmuştur. 

Karatay bölgesinde yaşayanların çoğunluğu il-
köğretim mezunu, doğum yeri köy olan, genel 
sağlık durumu algısını kötü ve orta olarak değer-
lendiren bireylerden oluşmaktadır.
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                                                                           Meram             Karatay                    Test ve p

                                                                         Sayı (%)            Sayı (%)                       Değeri
Aile reisinin eğitim durumu 
Okuryazar+ilkokul mezunu                                5  (4.0)            57  (46.0)                  X²= 70.29
Ortaokul mezunu                                                5  (4.0)            22  (17.7)                 p=0.000**
Lise mezunu                                                   22  (17.7)            22  (17.7)
Yüksekokul ve üstü                                        92  (74.3)            23  (18.6)
Annenin eğitim durumu
Okuryazar                                                           7  (5.6)            27  (21.8)
İlkokul mezunu                                               43  (34.7)            86  (69.4)                X²= 105.06
Ortaokul mezunu                                            20  (16.2)               7   (5.6)                  p=0.000**
Lise ve üstü mezunu                                       54  (43.5)               4   (3.2)
Gelir durumu  ***
Yoksulluk sınırının altı                                       3  (2.4)             72 (58.1)                  p=0.000**
Yoksulluk sınırının üstü                                 121 (97.6)            52 (41.9)               Fisher exact 
Algılanan ekonomik durum
İyi                                                                     68 (54.8)            19 (15.3)                    X²=62.04
Orta                                                                  51 (41.1)            80 (64.5)                  p=0.000**
Kötü                                                                    5  (4.1)            25 (20.2)
Sağlık güvencesi  ***
Yok                                                                      2  (1.6)             12 (9.7)                   p=0.011**
Var                                                                  122 (98.4)         112 (90.3)                Fisher exact
Yaşanılan konutun mülkiyet durumu
Ev sahibi 71  (57.3)   59  (47.6)
Lojman+kira ödenmiyor+Diğer 17  (13.7)    10   (8.0)                    X²= 65.42
Kiracı 36  (29.0)   55  (44.4)                   p=0.000**
Evde yaşayan birey sayısı
1- 4 kişi 91 (73.4)    76 (61.3)                    X²= 29.82
5 ve üzeri kişi 33 (26.6)    48 (38.7)                   p=0.000**
Sınıfsal Konum
Mavi yakalılar 3  (2.4)    72 (58.1)                  X²= 117.25
Beyaz yakalılar 96 (77.4)    30 (24.2)                   p=0.000**
Kendi hesabına çalışanlar 10  (8.1)    18 (14.5)
Burjuvalar 15  (12.1)       4  (3.2)
Toplam                                                          124 (100)           124 (100)

Tablo 2. Araştırma bölgelerinin ailelerin sosyoekonomik durumu ve yaşadığı konutun özelliklerine 
göre karşılaştırılması * (Konya-2010)

*Sütun yüzdesi kullanılmıştır. ** p  <  0.01.
***Beklenen değerlerin %20’den fazlası 5’in altında olduğu için (dört gözlü) Fisher’s exact chi-square testi 
yapılmıştır. 
TUİK  2007 yılında   4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını  598 YTL olarak yayınlamıştır. 
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Sağlıklı Yaşam 
Biçimi

 Davranışları Puanı

Öz Etkililik 
Yeterlilik 

  Puanı
Yaş
18-29(n=75) 128.2±18.5 81.9±13.9
30-41(n=108) 127.6±22.5 83.9±13.8
42 ve üzeri(n=65) 123.1±32.5 77.1±18.9

F=0.91     p=0.404 F=3.92     p=0.02
Cinsiyet
Kadın(n=118) 128.8±24.1 81.3±14.0
Erkek(n=130) 124.6±24.8 81.7±16.9

t=1.33   p=0.182 t=0.173  p= 0.863
Medeni durum
Bekar(n=32) 129.4±21.5 84.6±13.6
Evli(n=200) 127.6±23.6 81.7±15.0
Dul+ayrı 
yaşayanlar(n=16)

108.2±33.8 72.3±22.4

F=5.02    p=0.007 F=3.51     p=0.031
Eğitim durumu
İlköğretim(n=105) 116.7±23.4 75.0±14.5
Lise(n=37) 120.9±21.7 81.2±15.5
Yüksekokul(n=106) 138.3±21.5 88.1±13.7

F=25.81      
p=0.000

F=21.80       
p=0.000

Doğum Yeri
Köy(n=56) 115.8±24.7 78.4±11.9
İlçe(n=75) 126.4±22.2 79.3±16.1
İl(n=117) 131.9±24.3 84.4±16.2

F=8.53     p=0.000 F=4.01    p=0.019
Aile yapısı
Çekirdek aile(n=198) 127.7±24.2 83.2±15.1
Geniş aile(n=50) 122.0±25.4 74.9±15.6

t=1.47       p=0.141 t=3.42      p=0.001
Algılanan Sağlık 
Durumu
Kötü+orta(n=76) 111.4±24.4 74.0±15.6
İyi (n=107) 130.8±18.9 83.3±12.8
Çok 
iyi+Mükemmel(n=55)

142.2±21.4 89.8±15.2

F=37.64     p=0.000 F=21.66         
p=0.000

Karatay bölgesinin çoğunluğunun hane 
reisinin eğitim durumu ilkokul ve or-
taokul mezunu olan, annelerin eğitim 
durumu ilkokul mezunu ve okuryazar 
olan, yoksulluk sınırının altında yaşayan,  
ekonomik durumunu kötü ve orta olarak 
değerlendiren, sağlık güvencesi olma-
yan bireylerden oluştuğu görülmektedir. 
Çalışmamızda Karatay bölgesinde yaşa-
yanların Meram bölgesine göre sosyoe-
konomik yönden dezavantajlı konumda 
olduğu saptanmıştır (p<0.01) 

Çalışma bölgeleri aile reisinin sınıfsal 
konumuna göre değerlendirildiğinde iki 
bölge arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Karatay 
bölgesinin % 58.1’ini mavi yakalıların, 
% 3.2’ sini burjuvaların oluşturduğu gö-
rülmektedir. Meram bölgesinin % 77.4’ 
ünü beyaz yakalılar ve % 12.1’ ini burju-
valar oluştururken, mavi yakalıların ora-
nının  % 2.4 olduğu saptandı.

Sosyo-ekonomik durum, öz etkili-
lik-yeterlilik ve sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarına ait ilişkiye yönelik bul-
gular
Sağlıklı yaşam biçimi davranışları 
(SYBD) ile yaş arasındaki ilişki değer-
lendirildiğinde; sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarından alınan puanların yaşla 
değişmediği saptandı. ÖEYÖ’ nün dav-
ranışı tamamlama alt boyutu ve toplam 
puanlarının 42 yaş ve üzeri bireylerde 
daha olumsuz yönde olduğu bulunmuş-
tur. Cinsiyet SYBD ve ÖEY ‘de önemli 
bulunmamakla birlikte kadınların SYBD 
beslenme alt boyutundaki puan ortala-
maları erkeklere göre yüksek bulundu. 
SYBD alt boyutlarından stres yönetimi, 
sağlık sorumluluğu ve sağlıklı yaşam bi-
çim davranışları toplam puanı yönünden 
cinsiyetler arasında istatistiki fark bulun-
mamasına rağmen kadınların aldıkları 
puanlar erkeklerin aldıkları puanlara göre 
daha yüksektir. SYBD toplam ve tüm alt 
boyut puanlarında medeni durum yönün

Tablo 3.Araştırmaya katılan bireylerin sosyode-
mografik özelliklerine göre sağlıklı yaşam biçimi 
davranışları ve öz etkililik yeterlilik ölçeğinden al-
dıkları puanların dağılım (n:248) (Konya-2010)
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Sağlıklı Yaşam Biçimi

 Davranışları Puanı

Öz Etkililik Yeterlilik 

  Puanı
Yaşanılan Mahalle
Meram(n=13.504) 133.2 ±24.4 85.4±15.7
Karatay (n=12.105) 120.0 ±22.9 77.6±14.3

t=4.36        p=0.000 t=4.11             p=0.000
Hane reisinin eğitim durumu 
Okuryazar+ilkokul mezunu(n=62)             116.7±21.8                   76.7±14.6
Ortaokul mezunu(n=27) 113.8±24.9 73.9±17.1
Lise mezunu(n=44) 120.8±22.0 79.5±15.2
Yüksekokul ve üstü mezunu(n=115)             137.2±22.5                   86.6±14.2

F=16.32       p=0.000 F=9.33     p=0.000
Annenin eğitim durumu
Okuryazar(n=34) 116.4±23.9 75.2±13.5
İlkokul mezunu (n=129) 121.6±23.1 78.3±14.9
Ortaokul mezunu(n=27) 132.4±17.9 85.2±14.2
Lise ve üstü mezunu(n=58) 140.9±24.3 90.6±14.5

F=12.29       p=0.000 F=12.33       p=0.000
Gelir getiren bir işte çalışan birey sayısı 
Yok+1 kişi(n=172) 124.2±23.8 80.9±14.8
2 ve üstü(n=76) 131.9±25.5 83.0±17.0

t=2.27       p=0.024 t=0.98     p=0.324
Gelir durumu
Yoksulluk sınırının altı(n=75) 117.1±23.5 76.0±12.1
Yoksulluk sınırının üstü(n=173) 130.7±23.8 83.2±16.1

t=4.14      p=0.000 t=3.15       p=.,002
Algılanan ekonomik durum
İyi(n=87) 136.0±25.3 87.6±14.4
Orta(n=131) 125.6±19.8 79.7±14.8
Kötü(n=30) 103.6±25.4 71.5±14.7

F=23.13      p=0.000 F=15.36        p=0.000
Sağlık güvencesi durumu
Yok(n=14) 114.7±25.7 77.0±14.2
Var(n=234) 127.3±24.3 81.8±15.6

t=1.87        p=0.061 t=1.12            p=0.261
Yaşanılan konutun mülkiyet durumu
Ev sahibi(n=130) 130.0±26.2 83.3±16.0
Lojman+kira ödenmiyor+ diğer(n=27) 126.7±21.8 78.7±17.9
Kiracı(n=91) 121.7±22.0 79.7±13.9

F=3.05       p=0.049 F=1.92         p=0.148
Salon dahil oda sayısı
2-3 oda (n=133) 120.6±22.4 77.6±14.5
4-7 oda (n=115) 133.5±25.1 86.1±15.5

t=4.27         p=0.000 t=4.44       p=0.000
Evde yaşayan birey sayısı 
1-4 kişi(n=167) 126.3±24.9 81.9±15.3
5 ve üzeri (n=81) 127.2±23.9 80.7±15.9

t=0.25         p=0.800 t=0.531          p=0.596
Sınıfsal konum 
Mavi yakalılar(n=75) 115.6±24.4 75.6±15.3
Beyaz yakalılar(n=126) 131.4±23.9 83.4±14.6
Kendi hesabına çalışanlar(n=28)             128.2±20.6                   82.8±15.1
Burjuvalar(n=19) 135.5±21.0 90.1±16.2

F=8.15          p=0.000 F=6.61         p=0.000

Tablo 4.Bireylerin sosyoekonomik özelliklerine göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Öz Etki-
lilik Yeterlilik ölçeğinden aldıkları puanların dağılımı ( n=248) (Konya-2010)
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den farklılık olduğu görülmüştür. Sağlık sorum-
luluğu, kendini gerçekleştirme, beslenme, stres 
yönetimi, egzersiz ve kişiler arası destek puanı 
dul ve ayrı yaşayanlarda daha düşük bulunmuş-
tur. ÖEY ile medeni durum arasındaki ilişki in-
celendiğinde; dul ve ayrı yaşayanların davranışı 
tamamlama puanı diğer gruplara göre düşük bu-
lunmuştur.  Öz etkililik yeterlilik ve eğitim düzeyi 
arasındaki ilişki değerlendirildiğinde benzer şe-
kilde eğitim düzeyi yüksek olanların daha olumlu 
özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Doğum yeri 
köy olanların ölçeğin alt boyutlarından olan ken-
dini gerçekleştirme, egzersiz, sağlık sorumluluğu, 
stres yönetimi, kişiler arası destek boyutlarından 
ve toplam SYBD puanlarından aldıkları ortalama-
nın, doğum yeri il olanlara göre daha düşük oldu-
ğu bulunmuştur. ÖEY ile doğum yeri arasındaki 
ilişkide de; doğum yeri il olanların davranışı sür-
dürme ve engellerle mücadele puanlarının daha 
yüksek olduğu görülmüştür. SYBDÖ’ de beslen-
me ve kişiler arası destek alt boyut puanları çe-
kirdek aile yapısına sahip bireylerde daha yüksek 
bulunmuştur. ÖEY ve aile yapısı arasındaki ilişki 
incelendiğinde; çekirdek ailede yaşayan birey-
lerin öz güvenlerinin arttığı davranışa başlama, 
sürdürme, tamamlama ve engellerle mücadelede 
daha olumlu özelliklere sahip olduğu görülmüş-
tür. Algılanan sağlık durumu ile SYBD arasın-
daki ilişki incelendiğinde; sağlık durumunu çok 
iyi-mükemmel olarak değerlendirenlerin sağlıklı 
yaşam biçimi davranışları puanları daha olum-
lu yöndedir. ÖEY de ise sağlık durumunu çok 
iyi-mükemmel olarak değerlendirenlerin davranı-
şa başlama, sürdürme, tamamlama ve engellerle 
mücadelede daha yüksek puan aldığı görülmüştür.

Hane reisinin ve annenin eğitim düzeyinin yük-
sek olmasının SYBD benimseme ve uygulamaya 
olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Çalışmamızda 
lise ve üstü eğitimli annesi olan bireylerin ken-
dini gerçekleştirme ve sağlık sorumluluğu ala-
nındaki puanları diğer gruplara kıyasla göre daha 
fazla olduğu bulunmuştur. ÖEY ile hane reisinin 
eğitim durumu ve annenin eğitim durumu arasın-
daki ilişki incelendiğinde; annesi ve aile reisinin 
eğitim düzeyi yüksek olanların davranışa başla-
ma, davranışı sürdürme, davranışı tamamlama ve 
engellerle mücadelede daha olumlu puanlar aldığı 

görülmektedir. SYBDÖ’ de kendini gerçekleştir-
me ve stres yönetimi alt boyut puanları ve toplam 
puanları gelir getiren bir işte çalışan birey sayısı 
iki ve üstü olan ailelerde daha yüksek olduğu bu-
lunmuştur. ÖEY durumu ile gelir getiren bir işte 
çalışan birey sayısı arasında bir ilişki bulunama-
mıştır. Çalışmamızda geliri yoksulluk sınırının 
üstünde ve algılanan ekonomik durumu iyi olan 
ailelerin SYBD tüm alt boyut ve toplam puanları-
nın daha olumlu yönde olduğu bulunmuştur. ÖEY 
ile gelir durumu arasındaki ilişki incelendiğinde; 
geliri yoksulluk sınırının üstündeki bireylerin 
davranışa başlama, davranışı sürdürme, engeller-
le mücadele ve toplam ÖEY puanları daha yük-
sek bulunmuştur. Sağlık güvencesine sahip olma 
durumu ile SYBD ve ÖEY arasında bir ilişki 
saptanmamıştır. Sosyoekonomik değişkenlerden 
konut mülkiyetine göre durum incelendiğinde 
beslenme, kendine gerçekleştirme ve kişiler arası 
destek alt boyutları hariç SYBDÖ’ nün diğer alt 
boyutları ve toplamda ev sahibi olduğunu ifade 
edenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 
uygulama olasılıklarının daha yüksek olduğu bu-
lunmuştur. ÖEY durumu ile konut mülkiyeti ara-
sında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Hanedeki 
oda sayısının SYBD ile ilişkisi incelendiğinde; 
hanedeki oda sayısının fazla olmasının SYBD’ 
yi uygulama olasılığını olumlu yönde etkilediği 
bulunmuştur. SYBD ve ÖEY’ nin sınıfsal konum 
ile ilişkisi değerlendirildiğinde; burjuvaların en 
avantajlı grup olduğunu ve diğer gruplardan daha 
farklı ve yüksek puan aldığını görmekteyiz. Bi-
zim çalışmamızda ÖEY ‘de davranışı sürdürme, 
davranışı tamamlama ve engellerle mücadele alt 
boyutları puanlarının burjuvalarda tüm gruplar-
dan farklı ve daha yüksek olduğu buna karşılık 
mavi yakalıların daha düşük puanlar aldığı görül-
müştür. Yaşanılan mahalle ile SYBD arasındaki 
ilişki incelendiğinde; Meram bölgesinde yaşa-
yan bireylerin beslenme dışındaki tüm alanlarda 
SYBD ‘yi benimseme ve sürdürmede avantajlı 
konumda oldukları görülmektedir. Bizim araştır-
mamızda ÖEYÖ ve yaşanılan mahalle arasında 
anlamlı ilişki bulunmuştur ve Meram bölgesinde 
yaşayan bireyler avantajlı konumdadır.
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Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği

Öz Etkililik 

Yeterlilik Ölçeği 

Kendini 
Gerçekleştirme

Sağlık 
Sorumluluğu 

Egzersiz Beslenme Stres 
Yönetimi

Kişilerarası 
Destek

Toplam 

SYBD
Davranışa 
başlama

   
   

   
   

   
   

Pe
ar

so
n 

C
or

re
la

tio
n 

   
(p

)

0.314

0.000**

0.233

0.000**

0.128

0.044**

0.250

0.000**

0.312

0.000**

0.277

0.000**

0.319

0.000**
Davranışı 
sürdürme

0.382

0.000**

0.198

0.002**

0.131

0.039**

0.274

0.000**

0.322

0.000**

0.323

0.000**

0.344

0.000**

Davranışı 
tamamlama

0.532

0.000**

0.353

0.000**

0.240

0.000**

0.290

0.000**

0.455

0.000**

0.423

0.000**

0.491

0.000**

Engellerle 
mücadele

0.543

0.000**

0.390

0.000**

0.320

0.000**

0.330

0.000**

0.525

0.000**

0.531

0.000**

0.553

0.000**

Toplam ÖEY 0.522

0.000**

0.340

0.000**

0.227

0.000**

0.349

0.000**

0.474

0.000**

0.452

0.000**

0.500

0.000**

** p  <  0.01.

ÖEY ve SYBD arasındaki ilişkiyi değerlendir-
mek için yapılan Pearson’s korelasyon analizi 
sonucunda ilişkinin çok zayıf, zayıf ya da orta 
derecede olduğu bulunmuştur. ÖEYÖ davranışa 
başlama ve davranışı sürdürme alt boyutlarının 
SYBD toplam ve tüm alt boyut puanları ile çok 
zayıf yada zayıf ilişkide olması dikkat çekicidir. 
Nispeten ilişkinin daha iyi (orta derecede) olduğu 
ÖEY alt boyutları engellerle mücadele, davranışı 
tamamlama ve toplam ÖEY puanlarıdır. Engel-
lerle mücadele, davranışı tamamlama ve toplam 
ÖEY her üç puanın da orta derecede ilişkide oldu-
ğu SYBD alt boyutu kendini gerçekleştirme iken, 
engellerle mücadele alt boyutu SYBD alt boyut-
ları stres yönetimi, kişilerarası destek ve toplam 
SYBD ile orta derecede ilişkilidir. Toplam ÖEY 
ve toplam SYBD puanları arasında orta derece 
ilişki bulunmaktadır.

TARTIŞMA
Çalışmamızda sosyoekonomik farklılıkları gös-
terebilmek için sosyoekonomik yönden farklı 
özelliklere sahip Meram ve Karatay bölgeleri 
seçilmiştir. Karatay bölgesinde yaşayanların Me-
ram bölgesine göre sosyoekonomik yönden de-
zavantajlı konumda olduğu saptanmıştır. Sosyo 
demografik ve sosyoekonomik durumu tanımla-

yan bağımsız değişkenler yönünden araştırmanın 
yapıldığı bölgeler incelendiğinde farklı özellikleri 
olduğu bulunmuştur.

Eğitim durumunun ailenin aylık geliri, yaşadığı 
çevre ve bulunduğu sınıfsal konum ile yakından 
ilgili olduğu belirtilmektedir (14). Ayrıca eğitim 
ailenin sahip olduğu çocuk sayısı ve aile yapısıy-
la yakından ilişkilidir (15, 34). Eğitim düzeyinin 
Karatay bölgesi aleyhine düşük olmasının nede-
ni bireylerin sahip oldukları sosyoekonomik ko-
şullar olabilir. Düşük sosyal sınıflarda doğanlar 
sosyoekonomik, fiziksel,  psikolojik ve çevresel 
risk faktörlerini daha fazla oranda yaşamakta ve 
başa çıkma mekanizmalarını kullanmada yetersiz 
kalmaktadırlar (14). Sağlık davranışlarının başla-
tılması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde bireyin 
eğitimi ve yaşanılan yer önemlidir.  Bu bulgular 
değerlendirildiğinde Karatay bölgesinde yaşa-
yan bireylerin sağlık davranışı yönünden Meram 
bölgesindekilere göre dezavantajlı olduğunu söy-
leyebiliriz. Ekonomik nedenlerle alt yapı hizmet-
lerinin iyi olmadığı bir yerde, fiziki şartların uy-
gun olmadığı bir konutta yaşam sürenlerin çeşitli 
sağlık riskleriyle karşılaşacakları ve sağlıklarının 
olumsuz yönde etkileneceği bildirilmektedir (35). 
Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olan Kara-

Tablo 5. ÖEY ve SYBD arasındaki Pearson’s Korelasyonu (Konya-2010)
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tay bölgesinde gecekondu yaşamı ve geniş aile 
yaşantısı yaygındır ve bu durumun ev içi çevre 
koşullarını olumsuz etkileyerek bulaşıcı hastalık-
ların daha fazla yaşanması olasılığını artıracağını 
düşünebiliriz. Karatay bölgesinde yaşayanların 
çoğunluğu sağlık durumunu orta-kötü olarak de-
ğerlendirirken Meram bölgesinin çoğunluğu iyi 
ve çok iyi-mükemmel olarak değerlendirmekte-
dir. Belek’ in çalışmasında gecekondu bölgesinde 
yaşayan bireylerin genel sağlık durumu algıları-
nı daha olumsuz yönde değerlendirdikleri belir-
tilmiştir (14). Meram bölgesinde yaşayanların 
sağlık düzeyi yönünden daha avantajlı konumda 
olduklarını düşünebiliriz. Karatay bölgesinde ya-
şayanların çoğunluğu ekonomik durumunu kötü 
ve orta olarak değerlendirmektedir ve çoğunluğu 
yoksulluk sınırının altında aylık gelire sahiptir. 
Karatay bölgesinde yaşayanların % 9.7 ‘sinin sağ-
lık güvencesi yok iken Meram bölgesinde bu oran 
% 1.6’ dır. Ülkemizde sağlık güvencesi olmayan-
ların oranı % 9.6’ dır (36). Karatay bölgesi Türki-
ye geneli ile benzerlik gösterirken Meram bölgesi 
daha olumlu özelliktedir. Bunun nedeni Karatay 
bölgesinde işsizliğin yaygın olması, düzenli gelir 
getiren bir işe sahip olmama ve primleri düzenli 
yatıramama olabilir. Çünkü ülkemizde sağlık gü-
vencesi kapsamına girmek düzenli prim ödemeyi 
gerektirmektedir. Karatay bölgesindeki bireylerin 
önemli bir kısmının 2-3 odalı evlerde yaşadığı, 
Meram bölgesindeki bireylerin çoğunluğunun ise 
4- 7 odalı evlerde yaşadığı tespit edilmiştir.  Yaşa-
nılan konutun sahibi olma ve uygun fiziki şartla-
rın bulunmasının bireyin sağlığını olumlu yönde 
etkilediği bildirilmektedir (15). Araştırmamızda 
bireylerin sınıfsal konumunu değerlendirmek için 
çeşitli araştırmalarda kullanılan sınıf şemasından 
yararlanılmıştır (27,28). Sosyoekonomik değiş-
kenlerden eğitim, mesleki statü ve gelir gibi de-
ğişkenler sınıfsal konumun belirlenmesinde kul-
lanılmaktadır. Eğitim ve gelir bireylerin yaşadığı 
mahalleyi ve bulunduğu konumu etkilemektedir. 
Mavi yakalıların ve burjuvaların yerleşim yeri ba-
kımından birbirinden farklı bölgelerde yaşadıkla-
rını görmekteyiz. Sosyoekonomik düzeyi düşük 
olan aileler ve bireyler genelde yoksul bölgeler-
de, gecekonduda ve ya sosyal olanakların daha az 
olduğu kesimlerde kiracı olarak yaşamaktadırlar. 
Bölgelere göre sınıfsal konum incelendiğinde; 

Karatay bölgesinde yaşayanların % 58.1 ‘ini ve 
Meram da % 2.4 ‘ünü mavi yakalıların; Karatay 
bölgesinde yaşayanların % 24.2’si ve Meram da 
% 77.4 ‘ünü beyaz yakalıların; Karatay bölgesin-
de yaşayanların % 3.2 ‘sini ve Meram da ise % 
12.1’ini burjuvaların oluşturduğu görülmektedir.  
Araştırmamızda Meram bölgesinde 10 kişi ve 
Karatay bölgesinde 18 kişi kendi hesabına çalışan 
olarak tespit edilmiştir.

Çalışmamızda bağımsız değişken olarak incele-
nen sosyo demografik özelliklerden yaşın SYBD 
için önemli bir faktör olmadığı, bunun yanında 
genç yaştakilerin ÖEY yönünden dezavantajlı 
konumda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca beslen-
me dışında SYBD ve ÖEY’ de cinsiyetin önemli 
olmadığı, dul ve ayrı yaşayanların, eğitim düzeyi 
düşük bireylerin, doğum yeri köy olanların, ge-
niş ailede yaşayanların, genel sağlık algısını kö-
tü+orta olarak değerlendirenlerin SYBD ve ÖEY 
yönünden dezavantajlı konumda oldukları bulun-
muştur. 

SYBD alt boyutlarından stres yönetimi, sağlık 
sorumluluğu ve sağlıklı yaşam biçim davranışları 
toplam puanı yönünden cinsiyetler arasında ista-
tistiki fark bulunmamasına rağmen kadınların al-
dıkları puanlar erkeklerin aldıkları puanlara göre 
daha yüksektir. Ünalan ve arkadaşlarının  yaptığı 
çalışmada kız öğrencilerin kişiler arası destek, 
sağlık sorumluluğu, stres yönetimi, sağlıklı ya-
şam biçimi davranışları toplam puanlarının, er-
kek öğrencilerin egzersiz düzeyi puanlarının daha 
yüksek olduğu bulunmuştur (37).

Sağlık sorumluluğu, kendini gerçekleştirme, bes-
lenme, stres yönetimi, egzersiz ve kişiler arası 
destek puanı dul ve ayrı yaşayanlarda daha dü-
şük bulunmuştur. Çalışmamıza benzer şekilde 
Pasinlioğlu ve Gözüm’ün yaptığı çalışmada evli 
olanların SYBD toplam puanlarının (33); Ayaz 
ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada ise sağlık 
sorumluluğu puanlarının daha olumlu ve yüksek 
olduğu ifade edilmektedir (11). Evliliğin sağlık-
lı yaşam biçim davranışlarını olumlu etkilemesi 
evli olmanın bireye kazandırdığı düzen, sorumlu-
luk ve sosyal destek ile açıklanabilir. Dul ve ayrı 
yaşayan bireylerin olumlu sağlık davranışlarına 
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sahip olmama ve sürdürmeme yönünden risk gru-
bu olduğunu söyleyebiliriz. ÖEY ile medeni du-
rum arasındaki ilişki incelendiğinde; dul ve ayrı 
yaşayanların davranışı tamamlama puanı diğer 
gruplara göre düşük bulunmuştur.  Yüksekokul 
mezunlarında SYBD puanlarının daha olumlu ol-
duğu yönündeki bulgumuz başka araştırma bul-
guları ile benzerlik göstermektedir (11,20,33). 
Sağlık konusunda farkındalık arttıkça bireylerin 
iyilik halini artırmak için olumlu davranışlara 
yöneldikleri, yeterli ve dengeli beslenmeye özen 
gösterdikleri, stresten uzaklaşarak sağlığı geliştir-
me davranışlarını daha fazla oranda kabul ettik-
leri ve uyguladıkları söylenebilir. Eğitim düzeyi 
ile öz etkililik yeterlilik arasındaki ilişki değerlen-
dirildiğinde benzer şekilde eğitim düzeyi yüksek 
olanların daha olumlu özelliklere sahip olduğu 
görülmüştür. Çam ve Engin ‘in yaptığı çalışma-
da hemşirelerin eğitim düzeyi arttıkça öz etkili-
lik yeterlilik puanlarının anlamlı düzeyde arttığı 
bildirilmiştir (18). Eğitim düzeyi düşük bireylerin 
SYBD yanında ÖEY konusunda da daha olumsuz 
özelliklere sahip olduğu ve SYBD’ ye başlama ve 
sürdürme yönünden daha dezavantajlı oldukları 
söylenebilir. 

Ayaz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada kendi-
ni gerçekleştirme puanının köyde doğanlarda en 
düşük olduğu ve bunun köyde doğanların temel 
gereksinimlerini yeterince karşılayamamaları ile 
ilişkili olduğu belirtilmiştir (11). Doğum yeri bi-
reyin sosyoekonomik durumu ile ilgilidir ve bu 
nedenle SYBD üzerindeki etkisi sosyoekonomik 
durumla ilişkilendirilebilir. SYBDÖ’ de beslenme 
ve kişiler arası destek alt boyut puanları çekirdek 
aile yapısına sahip bireylerde daha yüksek bulun-
muştur. Bu durum çekirdek aile yapısına sahip ai-
lelerde duyguların paylaşımı ve aile bireylerinin 
birbirine zaman ayırması yönünden daha olumlu 
koşullara sahip olması ile açıklanabilir. Bunun 
yanında çekirdek ailede annelerin eğitim düze-
yinin daha yüksek ve ailenin sosyoekonomik du-
rumunun daha olumlu olduğu bilinmektedir (38). 
Bu durum çekirdek aile yapısına sahip bireyle-
rin olumlu sağlık davranışlarını benimseme ve 
sürdürmede avantajlı konumda olduklarını gös-
termektedir. Algılanan sağlık durumu ile SYBD 
arasındaki ilişki incelendiğinde; sağlık durumu-

nu çok iyi-mükemmel olarak değerlendirenlerin 
sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanları daha 
olumlu yöndedir. Ünalan ve arkadaşlarının öğren-
ciler ile yaptıkları çalışmada genel sağlık algısını 
mükemmel olarak ifade edenlerin stres yönetimi, 
kendini gerçekleştirme, beslenme ve egzersiz dü-
zeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur (37). ÖEY 
de ise sağlık durumunu çok iyi-mükemmel olarak 
değerlendirenlerin davranışa başlama, sürdürme, 
tamamlama ve engellerle mücadelede daha yük-
sek puan aldığı görülmüştür.

Hane reisinin ve annenin eğitim düzeyinin yük-
sek olmasının SYBD benimseme ve uygulamaya 
olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Ay ve arkadaş-
larının çalışmasında sağlık düzeyi göstergelerinde 
en önemli değişkenin annenin eğitim düzeyi oldu-
ğu bulunmuştur (38). Ayaz ve arkadaşlarının  ça-
lışmasında eğitim düzeyi yüksek annelerin kendi 
sağlık sorumluluğunu daha fazla üstlendiği ve ço-
cuklarına rol modeli olduğunun bildirilmesi çalış-
ma bulgumuzu desteklemektedir (11). Ailesinin 
eğitim düzeyinin artması ile bireyin duyarlılığının 
arttığı, bilgilendiği ve harekete geçirici uyaranları 
fark edebildiği ve öz güveninin arttığı ve böylece 
ÖEY’ nin de yükseldiği söylenebilir. 

Çalışmamızda geliri yoksulluk sınırının üstünde 
ve algılanan ekonomik düzeyi iyi olan ailelerin 
SYBD bütün alt boyut ve toplam puanlarının 
daha olumlu yönde olduğu bulunmuştur. Esin’in 
araştırmasında bireylerin sahip oldukları mesleki 
statüsü ve buna bağlı olarak elde ettikleri aylık 
gelir düzeyi arttıkça sağlıklı yaşam biçim dav-
ranışlarını daha fazla uyguladıkları görülmüştür 
(9). Ünal ve Orgun’un çalışmasında sağlığı geliş-
tirme programlarındaki başarının sosyoekonomik 
durumu iyi olan bireylerde daha yüksek olduğu 
saptanmıştır (20). Brady ve Nies ‘in çalışmasın-
da yoksulluk sınırının altında yaşayan kadınlarda 
sağlığı geliştirici yaşam tarzının daha olumsuz 
yönde olduğu bulunmuştur (39).  Ayaz ve arka-
daşlarının çalışmasında sosyoekonomik düzeyi 
iyi olarak belirlenen bireylerin beslenme puanının 
daha yüksek olduğu görülmüştür (11). Fukuda 
ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada gelir düze-
yi düşük bireylerde riskli davranışlar daha fazla 
görülmektedir (22). Bireyin sahip olduğu kişisel 



36

Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı ve Öz Etkililik-Yeterlilik Durumunun Sosyo-Ekonomik Durum İle İlişkisi

ve bilişsel faktörlerle çevresel faktörler karşılıklı 
etkileşim içindedir ve bireyler SYBD’ da ancak 
destekleyici bir çevre meydana getirdikleri zaman 
başarılı olurlar (20).

SYBD ve ÖEY’ nin sınıfsal konum ile ilişkisi 
değerlendirildiğinde; burjuvaların en avantajlı 
grup olduğunu ve diğer gruplardan daha fark-
lı ve yüksek puan aldığını görmekteyiz. Sınıfsal 
konumun belirlenmesinde aile reisinin mesleği, 
eğitim durumu ve aylık geliri değerlendirilmiş-
tir. Aile reisinin eğitim düzeyi yükseldikçe ay-
lık gelir ve içinde bulunduğu sosyal konumu da 
değişmektedir. Belek ‘in çalışmasında sağlıkları 
ve sosyoekonomik durumları daha iyi olan beyaz 
yakalılar ve burjuvalar daha fazla oranda düzenli 
spor yapmaktadır (14). Acton ve Malathum ‘un 
çalışmasında eğitim düzeyinin ve gelirin yüksek 
olmasının kendini gerçekleştirme ile pozitif yön-
de ilişkili olduğu ve bu özelliklerin bireyin sağlığı 
geliştirici davranışa yönelmesinde etkili olabile-
cek öz etkililik yeterliliğini olumlu yönde etkile-
yeceği belirtilmiştir (19). Sosyoekonomik düzeyi 
düşük bölgelerde yaşayanların SYBD ve ÖEY de 
olumsuz eğilim yönünden risk altında olduğunu 
düşünebiliriz.

ÖEY ve SYBD arasındaki ilişkiyi değerlendir-
mek için yapılan Pearson’s korelasyon analizi 
sonucunda ilişkinin çok zayıf, zayıf ya da orta de-
recede olduğu bulunmuştur. ÖEY algısının bire-
yin davranışı benimsemesi ve sürdürmesinde tek 
başına etkisinin zayıf olduğu ve sosyo-ekonomik 
faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünebiliriz. SYBD’ ye yönelik girişimlerde yal-
nızca öz-etkililik yeterliliğin dikkate alınmasının 
sağlığı geliştirmeye yönelik faaliyetlerde sınırlı 
bir etkiye sahip olacağını söyleyebiliriz.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Sonuçlar
Çalışmanın yapıldığı Meram ve Karatay bölgele-
ri arasında Meram bölgesi lehine sosyoekonomik 
eşitsizlik olduğu tespit edilmiştir.  Meram bölge-
sinde yaşayan bireylerin çoğunluğunun beyaz ya-
kalılardan oluştuğu ve yoksulluk sınırının üstün-
de bir gelire sahip olduğu ve Karatay bölgesinde 
yaşayan bireylerin çoğunluğunun ise mavi yakalı 

ve yoksulluk sınırının altında gelire sahip olduk-
ları bulunmuştur. Doğum yeri köy olan, eğitim 
seviyesi düşük olan, geniş ailede yaşayan, dul ve 
ayrı yaşayan ve sağlığını kötü+orta olarak algı-
layan bireylerin SYBD benimsememe ve sürdür-
memede risk grubu olduğu tespit edilmiştir. Yaşın 
SYBD’de önemli bir faktör olarak değerlendiril-
mediği, aile reisinin ve annesinin eğitim seviyesi 
düşük olan, ev mülkiyeti olmayan, oda sayısı az 
olan evlerde yaşayanların olumsuz etkilendikleri 
tespit edilmiştir. Ayrıca geliri yoksulluk sınırı-
nın altında olan, ekonomik düzeyini kötü olarak 
değerlendirenlerin, sınıfsal konumu mavi yakalı 
olup Karatay bölgesinde yaşayanların SYBD’ yi 
uygulama yönünden dezavantajlı olduğu görül-
mektedir.  Genç yaşta, dul ve ayrı yaşayan, eğitim 
seviyesi düşük, doğum yeri köy, geniş aile ya-
pısına sahip olan ve sağlık algısı kötü orta olan-
ların ÖEY‘ de davranışa başlama, sürdürme ve 
engellerle mücadelede yetersizlik yönünden risk 
grubunu oluşturdukları belirlenmiştir. Cinsiyetin 
ÖEY ‘de önemli bir etken olmadığı, aile reisinin 
ve annesinin eğitim seviyesi düşük olan, oda sa-
yısı az olan evlerde yaşayanların, geliri yoksulluk 
sınırı altında olan, ekonomik durumu algısı kötü 
olanların, sınıfsal konumu mavi yakalı olanların 
ve Karatay bölgesinde yaşayanların ÖEY yö-
nünden dezavantajlı konumda oldukları tespit 
edilmiştir. SYBD ve ÖEY puanları arasındaki 
korelasyonun çok zayıf-zayıf ya da orta derecede 
olduğu, SYBD belirleyicileri incelenirken ÖEY 
yanında demografik ve sosyoekonomik faktörle-
rin dikkate alınması gerekmektedir. İki bölge için 
elde edilen veriler incelendiğinde Konya il mer-
kezinde SYBD ve ÖEY açısından sosyoekono-
mik eşitsizlikler yaşandığı sonucuna varılmıştır. 

Öneriler 
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 
SYBD ve ÖEY durumunda olumsuz eğilim yö-
nünden ve birinci basamakta hemşireler tarafın-
dan daha yakından izlenmesi gereken risk grupla-
rını; eğitim seviyesi düşük olan, dul ve ayrı yaşa-
yan, doğum yeri köy olan, geniş ailede yaşayan ve 
sağlık algısını kötü+orta olarak değerlendirenler 
oluşturmaktadır. Ayrıca hane reisinin ve annesinin 
eğitim düzeyi düşük, yaşadığı evin sahibi olma-
yan ve oda sayısı az olan evde yaşayanların, geliri 
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yoksulluk sınırının altında olan, ekonomik durum 
algısı kötü olanların, sınıfsal konumu mavi yakalı 
olanların ve sosyoekonomik düzeyi düşük bölge-
lerde yaşayanlarında yakından takip edilmesi ge-
rekmektedir.  

Hemşirelerin sağlığı geliştirmeye yönelik faali-
yetlerde SYBD‘yi geliştirmeye çalışırken birey 
ve ailelerin ÖEY durumu yanında demografik ve 
sosyoekonomik özelliklerini de dikkate almaları 
gerekmektedir.  Sağlıklı yaşam biçimi davranışla-
rının benimsenmesi için öncelikle bireyin içinde 
bulunduğu sosyoekonomik durumun düzeltilme-
si ve sosyoekonomik yönden olumsuz özellikleri 
olan bölgelerde sağlığı geliştirmeye yönelik hiz-
metlerin planlanmasında farklı yaklaşımlar geliş-
tirilmesi şeklinde önerilerde bulunulabilir.
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