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ÖNSÖZ

Bu tez çal mas nda Halk Sa  Esenlik Ölçe i’nin Türkiye’de geçerlilik ve

güvenirlili ini test etmek, yeti kinlerin esenlik durumlar  ve sa kl  ya am biçimi

davran lar  belirlenmek istenmi tir. Bireylerin esenlik durumlar n fark nda olmas ,

iyi esenlik durumlar  sürdürmesi önemlidir. Ayr ca bir toplumun esenlik

durumunun belirlenmesi onlar n sa klar  yönetmeye yönelik uygulamalar için

karar vermede etkili olan faktörlerdendir. Türkiye de halk sa  alan na özgü

Türkçe geli tirilmi  ya da Türkçe’ye kazand lm  esenlik ölçe i bulunmad ndan,

bu ölçek halk sa  alan na özgü ilk ölçek özelli i ta maktad r.

Öncelikle tezimin her a amas nda bana yard mc  olan, deste ini hiç

esirgemeyen, engin bilgi ve tecrübelerinden yararland m, yönlendirme ve

bilgilendirmeleriyle çal mam  bilimsel temeller nda ekillendiren say n hocam

Prof. Dr. A. Said Bodur’a, tezimi verebilmemde yard m ve deste ini esirgemeyen

say n hocam ve dan man m Yrd. Doç. Dr. Fatih Kara’ya, doktora e itimim boyunca

üzerimde eme i olan tüm hocalar ma, tezin yaz  s ras nda beni cesaretlendiren,

maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen e im, ailem, dostlar m ve arkada lar ma

sonsuz te ekkürlerimi sunar m.
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ÖZET

T.C.
SELÇUK ÜN VERS TES

SA LIK B MLER  ENST TÜSÜ

Halk Sa  Esenlik Ölçe i: Türkçe Versiyonu Geçerlilik Ve Güvenilirlik
Çal mas  Ve Sa kl  Ya am Biçimi Davran lar n De erlendirilmesi

Selma NFAL
Halk Sa  Anabilim Dal

DOKTORA TEZ /KONYA-2016

Çal man n amac , Halk Sa  Esenlik Ölçe inin Türkiye’de geçerlilik ve güvenirlili ini
test etmek, ayr ca Ak ehir’de ya ayan yeti kinlerin esenlik durumlar na ve sa kl  ya am biçimi
davran lar na etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Halk Sa  Esenlik Ölçe i’nin ilk halinde
toplam 34 madde bulunmaktad r. Bu do rultuda 340 ki ilik bir örneklemin ara rman n evrenini
temsil etmede yeterli oldu u varsay ld .

Veri toplama arac  olarak; bir veri formu ile Halk Sa  Esenlik Ölçe i, Alg lanan Esenlik
Ölçe i, Sa kl  Ya am Biçimi Davran lar  Ölçe i II uyguland . Veriler ortalama, standart sapma ve
yüzdelerle özetlendi. Hipotezin s nanmas nda Mann-Whitney U testi, tek yönlü varyans analizi ve
Tukey HSD testi, korelasyon analizi kullan ld . Güvenilirlik analizi için; iç tutarl k katsay ’n
belirlemede Cronbach alpha güvenilirlik katsay , madde-toplam analizi’ni belirlemede madde -
toplam puan korelasyonlar  hesapland . Geçerlilik analizi için; dil geçerlili i’ni belirlemede
ngilizce’den Türkçe’ye çevirisi ve Türkçe’den ngilizce’ye geri çeviri yap ld , kapsam/içerik

geçerlili i belirlemede uzman görü ü al nd  (Davis Tekni i uyguland ), Kapsam Geçerlilik ndeksi
hesapland , ölçüt (kriter) geçerlili i’ni belirlemde e  zamanl  ölçek geçerlili i yöntemi kullan ld , yap
geçerlili i belirlemede aç klay  faktör analizi yap ld .

Çal maya al nan bireylerin (% 31,9’u) 40-49 ya  aras ndad r. Kat mc lar n % 42,9’u kad n,
% 71,4’ü evli, % 42,6’s  yüksekö retim mezunudur. Halk Sa  Esenlik Ölçe i’nin kapsam
geçerlili i için ölçek maddelerine be  uzman taraf ndan verilen KG  puanlar  de erlendirildi. Ölçe e
ait 23. ve 34. maddelerin skorlar  0.80’in alt nda olmas  nedeniyle kapsam/içerik geçerlili i yönünden
23. ve 34. madde ölçekten ç kar ld . Orjinaline benzerlik göstermesi için ölçe i temsil eden 12 madde
seçildi. 12 maddelik ölçek asl na uygun olarak 5’ten fazla likert veya skora sahip cevaplar 5’li likert
haline dönü türülerek de erlendirildi. Ö renim durumu ile sa kl  ya am biçimi davran  aras nda
istatistiksel olarak önemli fark belirlendi.

Bireylerin esenlik durumlar n fark nda olmas  ve iyi esenlik durumlar  sürdürmesi
önemlidir. Ayr ca bir toplumun esenlik durumunun bilinmesi onlar n sa klar  yönetmeye yönelik
uygulamalar için karar vermede etkili olan faktörlerdendir. Bu nedenle toplumun esenlik durumunun
belirlenmesi önemidir.

Anahtar Sözcükler: Esenlik; Halk Sa ; Ölçek; Sa kl  Ya am
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SUMMARY

REPUBLIC of TURKEY
SELÇUK UNIVERSITY

HEALTH SCIENCES INSTITUTE

Public Health Wellbeing Scale: Reliability And Validity Study Of The Turkish
Version And Evaluation Of Healthy Lifestyle Behaviors

Selma nfal
Department of Public Health

        PhD THESIS / KONYA-2016

The aim of this study was to test the validity of the Public Health and Wellbeing Scale
reliability in Turkey, as well as the determination of healthy lifestyle behaviors. there are 34 items in
first form of Public Health Wellbeing Scale. In this regard a sample survey of 340 people was
assumed to be sufficient to represent the universe.

As a data collection tool was performed; Public Health Wellbeing Scale with a data sheet,
perceived well-being Scale and  Healthy Lifestyle Behaviors Scale II. Data was summarized with
mean, standard deviation and percentages. For testing the hypothesis were used Mann-Whitney U test,
one-way ANOVA and Tukey HSD test and correlation analysis. For reliability analysis; Cronbach
alpha reliability coefficient to determine the internal consistency coefficients, the item - total point
correlations to determine item-total analysis were calculated. The validity for analysis; from English
to Turkish translation  and from Turkish to English was translated back to determine the language
validity, to determine content validity were expert opinion consulted (Davis technique was applied),
Content Validity ndex  (CVI) was calculated, the concurrent scale validity method was used to
determine criterion-related validity of the scale, exploratory factor analysis was performed to
determine the construct validity.

The majority of individuals in the study (31.9%) were between 40-49 years of age. 42.9% of
participants were female, 71.4% were married, 42.6% of the graduates of higher education. Public
Health Wellbeing Scale for the content validity of the scale items to the CVI scores were evaluated by
five experts. because of scores of 23. and 34. items in the scale under the 0.80, 23. and 34. items was
removed from the scale for content validity. Representing scale to show similarities to the original 12
items were selected. According to the state of the original 12-point Likert scale, answers have more
than 5 of Likert or  scores have converted  into 5 Likert scores were evaluated. Education status
between healthy lifestyle behavior  was determined a positive impact.

Being aware of the well-being of individuals and the good well-being is important to
maintain. In addition, knowing the well-being of a society is one of the effective factors in deciding
for applications to manage their health. Therefore it is important to determine the community's well-
being.

Key Words: Well-being; Public Health; Scale; Healthy Lifestyle



1.

1.1 Sa n Tan

Sa k, evrensel bir kavram olmas na ra men, herkes taraf ndan kabul edilen

ortak bir tan  yok iken (Velio lu 1999), New York’ta 19-22 Haziran 1946

tarihinde Uluslararas  Sa k Konferans ’nda kabul edilen Dünya Sa k Örgütü

(WHO)’nün Anayasa Önsözü, 22 Temmuz 1946 y nda 61 devlet temsilcisi

taraf ndan imzalanm r. WHO, 7 Nisan 1948 tarihinde sa ; “yaln zca hastal k

veya sakatl n olmay  de il, ayn  zamanda bedensel, ak lsal ve sosyal olarak tam

bir iyilik hali” olarak tan mlam r (WHO 1946, Velio lu 1999, WHO 2014).

Böylece, yayg n olarak kullan lan sa k tan  (Öner 2014) WHO taraf ndan

resmile tirilmi tir.

WHO’nun tan  ile sa k, mental ve sosyal kavramlar  da içerecek ekilde

geni letilmi tir (Do an 2006). Üçlü sa k tan  yeterli bulunmam  ve bu tan ma

bir de manevi sa k (spiritual health, dü ünce sa ) eklenmesi önerilmi tir (Bodur

1995). WHO sa n tan nda iyilik hali kavram  ön plana ç karmaktad r (Do an

2006). Sa k sosyokültürel yöne sahiptir, bu yönü nedeniyle sa k tan  kültürden

kültüre, toplumdan topluma, insandan insana farkl k gösterebilmektedir

(Somuno lu 1999, Velio lu 1999, Öz 2004). Örne in: ülkemizin bir yöresinde ark

ban  “güzellik ç ban ” olarak adland lmaktad r. Bir birey için sa k olarak kabul

edilen bir durum ba ka birey ya da ayn  bireyin ba ka bir döneminde hastal k olarak

dü ünülebilir (Velio lu 1999).

Sa k, farkl ekillerde tan mlanabilmektedir (Öz 2004) ve “sa k” n genel

kabul görmü  di er baz  tan mlar  da mevcuttur. Bircher’e göre; sa k ya , kültür ve

ki isel sorumluluk ile orant  olarak ya am n ihtiyaçlar  kar layan fiziksel, mental

ve sosyal potansiyel ile karakterize iyili in dinamik bir durumudur. Potansiyel, bu

ihtiyaçlar  kar lamak için yeterli de ilse, durum hastal kt r. Saracci’ye göre ise;

sa k, hastal k ve sakatl n olmad  iyilik durumudur ve temel ve evrensel bir

insan hakk r (Saracci 1997; Üstün ve Jakob 2005; Bircher, 2005). Sa kl  insan,

ya am ve güç dolu fiziksel ve zihinsel üretkenli i kullanabilen insan demektir

(Velio lu 1999). Avustralyal  Aborijin insanlar genellikle sa öyle tan mlar;

sa k sadece bireyin fiziksel iyili i anlam na gelmez, tüm toplumun sosyal,
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duygusal, manevi ve kültürel iyili i anlam na gelir (NHMRC, 1996).

Geçmi te sa  tan mlamak için, pozitif durumlar  (iyilik, normal olma gibi)

ve negatif durumlar  (yetersizlik, hastal k gibi) içeren terimler kullan lm r

(Somuno lu 1999). Sa k her geçen gün daha fazla hastal klar ve sakatl klar üzerine

oturtulmaktad r (Öner 2014). A dan dolay  ac  çekme, günlük aktiviteleri veya

görevleri yerine getirememe, hastal k semptomlar n olmamas , sakatl k ve herhangi

bir hastal a sahip olmama durumlar  gibi hastal a vurgu yapan negatif tan mlar n

yan  s ra, fiziksel zindelik durumu eklinde pozitif ekilde de tan mlanabilmektedir

(Öz 2004).

Ancak kullan lan bu terimler sa n ne anlama geldi ini tam olarak

aç klayamam  ve yetersiz kalm r. Tan mlanabilme probleminin olu mas nda

neden olan faktörler aras nda bu kavramlar n birden fazla anlama gelmesi, di er bir

deyi le belirsiz olmas  yer almaktad r. Sa k, tan mlanmas  oldukça zor ve karma k

kavramlardan biridir (Somuno lu 1999). nsanlar n canl k hissi ve sa kl  olma

duygusu de kenlik gösterir. (Velio lu 1999). Sa kl  olmay  sa ks z olma

durumundan, hasta olmay  iyi olmadan ay ran faktörlerin neler oldu u, iyi ile kötü

bir durumun, arzu edilen ile arzu edilmeyen bir durumun ne oldu unun subjektif bir

biçimde aç klanmas  ve yorumlanmas  sa  tan mlamay  zorla rmaktad r

(Somuno lu 1999). Sa k, subjektif ve objektif boyutlar  kapsar (Velio lu 1999).

Subjektif olarak sa k; bireyin kendi durumunu fiziksel, sosyal ve mental yönden

alg lamas  halidir. Objektif olarak ise, muayene ve tan  testlerine ile ortaya konan bir

hastal n olmamas r (Öz 2004).

Ara rmac lar ve politika belirleyicilerin yakla mlar ndaki farkl klar

sebebiyle, sa  de erlendirmedeki geli me süreci genellikle yava  ilerler.

Ara rmac lar güncel sa k de erlendirmelerinde ki ilerin duygular  (kayg ,

sinirlilik, depresyon gibi) ve beklentilerini kendilerinin derecelendirmesini ve

de erlendirmesini benimsemektedir. Di er taraftan sa kla ilgili politika

belirleyicileri, daha net belirteçleri (günlük ya amda aktivitelerde k tlanma, hastal k

yüzünden yata a ba lanma, güç ve efor derecesi, a n süresi ve s kl  gibi)

ye lemektedir (Öksüz ve Malhan 2005).

Bireylerin sa  nas l alg lad  ve sa kl  olma ile ili kilendirdi i
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davran lar, sa kl  bir ya am sürmesinde etkili olmaktad r. Ba ka bir ifadeyle,

toplumun sa k inanc n ve davran n bilinmesi, topluma sa k hizmetlerinin

sunulmas  ile sa k e itimi ve sa k politikalar n belirlenebilmesi için önemli ve

zaruridir (Araz ve ark 2007).

Sa n korunmas , geli tirilmesi ve yayg nla lmas nda, dünyan n çe itli

yerlerinde birçok uluslararas  örgüt taraf ndan düzenlenen konferanslar ile hedefler

belirlenmekte ve bildirgeler yay mlanmaktad r (WHO 2009). DSÖ’nün “21. yüzy lda

sa k için” felsefesi harekete geçmek için yararl  bir ba lang ç noktas  oldu u

dü ünülmü tür (Nijhuis ve Van der Maesen 1994).

1.2 Sa n Bile enleri

nsan organizmas  vücut bütünlü ü anlam na gelir; bu sebeple beyin ve

beynin i levlerini (akl , zihni) de kapsar. Psikolojik veya zihinsel fonksiyonlar vücut

levleri kapsam nda de erlendirilir (Kabakç  ve Gö  2004). Ya am, fiziksel,

mental (entelektüel, duygusal ve ahlaki) ve sosyal bir organizma olan insano lunun

olabildi ince mümkün pozitif fonksiyonu ile ilgilidir (WHO 1957). Sa k kavram ,

fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel-ruhsal ve manevi elementleriyle çok boyutlu bir

kavramd r. Sa n, yaln zca hastal n olmay  de il, hem bireysel sorumlulu u

hem de ya am kalitesini kapsayan geni  tan , koruma, öz bak m, optimal iyilik

hali, sa k davran  gibi pek çok yeni kavram  vurgulamaktad r (Öz 2004). Çünkü

birey bedensel, zihinsel, duygusal, sosyo-kültürel ve manevi boyutlar  ile bir

bütündür ve bu boyutlar birbiri ile ili kili ve ba lant r (Bostanc -Da tan ve Buzlu

2010, Özdo an 2012, Sülü-U urlu 2014, Kavak ve ark 2014). yilik hali ise, iyi bir

ya am olarak ifade edilebilecek durumu meydana getiren, fiziksel, zihinsel ve

toplumsal yönleri de dahil eden, insan ya am  ile ilgili alanlar n tümünü içine alan

genel bir terimdir (Kabakç  ve Gö  2004).

1.2.1 Fiziksel Sa k

Muayene ve tetkikler ile tespit edilebilen normal d  bir durumun

olmamas r. Fiziksel sa k, ki inin temel fizyolojik ihtiyaçlar  tam olarak yerine

getirebilmesidir (Öz 2004). A rl k, uzunluk, boy ve s cakl k gibi standart

kar la labilir ölçümler (Bannigan and Watson 2009), fiziksel belirtiler, fiziksel

rahats zl k ve hastal klar n epidemiyolojik oranlar  (Danna ve Griffin 1999), hastal k
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belirtileri, kronik hastal klar, sa k bak  hizmetlerini kullan  ve hastal k izni

kullan  (Eriksson ve ark 2001) gibi t bbi aç dan ölçülmektedir (Somuno lu 1999),

1.2.2 Spiritüel/Manevi Sa k

Spiritualite, bireylerin istedikleri mana ve amaçlar  ifade ettikleri yoldur, bu

yol onlar n kutsall a, do aya, kendine, di erlerine, ya ad  an’a ba lanabilirli i

olarak tan mlanabilir (Delgado-Guay ve ark 2011). Maneviyat ya da ruhsall k,

tinsellik bu kavrama kar k olarak kullan r (Bostanc -Da tan ve Buzlu 2010).

Maneviyat terimi, mana için bir aray , bir dine ba k, enerji ve temel güvenin

dengelenmesi olarak tan mlan r (Kavak ve ark 2014). Maneviyat, insan olman n

önemli bir parças r (Sülü-U urlu 2014). Sa n manevi boyutu, bir ki inin

ya am na anlam vermesini, ölümü kabul etmesini, ya ama umudu gereksinimini ve

daha üstün bir güce yönelik inanç ve güven duyma gereksinimini vurgular. Sa n

spiritüel boyutu, sa k bak nda ki inin süreklili ini tehlikeye sokan fiziksel veya

duygusal bir tehdit durumunda bireyi destekler ve rahatlat r (Öz 2004, Ergül ve

Bay k 2004). A  ve anksiyeteyi azalt r, mental, fizyolojik ve psikolojik rahatl

att rarak ileti imi olumlu etkiler (Kavak ve ark 2014). Manevi boyutun sa k, iyilik

ve ya am kalitesi üzerine etkisi vard r ve ölçümü güçtür (Ergül ve Bay k 2004).

Dindarl k maneviyattan farkl r. Ancak maneviyat ve dindarl k hastan n ya am

kalitesini, bak m kalitesini ve memnuniyetini etkileyen faktörler olarak kabul edilir

(Delgado-Guay ve ark 2011).

1.2.3 Duygusal-Mental Sa k

Mental sa k, ki ilerin kendilerini veya yeteneklerini ortaya koyabildikleri,

hayat n normal stresleriyle ba adebildikleri, verimli ve sonuçlar  yararl  olacak

ekilde çal abildikleri bir durumdur (Erginöz 2008). Bireyin genel mutlulu udur

(Somuno lu 1999). Bireyin kendisi ve çevresi ile sürekli olarak de ken bir denge

ve esnek bir uyum durumudur. (Öz 2004). Olumlu mental sa k ifadesi hem

politikada hem de akademik ara rmalarda mental esenlik ifadesi ile genellikle

birbiri yerine kullan r (Tennat ve ark 2007).

1.2.4 Sosyal Sa k

Bireyin di er insanlar  ne kadar umursad , di er insanlar n bireye nas l
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tepki gösterdi i, toplumsal adetler ve sosyal kurulu lar ile kar kl  nas l etkile imde

bulundu u gibi ki inin durumu bireysel iyilik ölçütüdür. Geni  olan bu tan m, ki ilik,

sosyallik ve sosyal becerilerin unsurlar  içermektedir ve ayn  zamanda bireyin

içinde buldu u toplumun normlar  k smen yans r. Asl nda, bireylerin sosyal

sa  ölçen ço u ölçümlerde “sa k” kelimesi kullan lmaz,  “sa k”,

iyilik/esenlik, uyum, performans veya sosyal i levsellik gibi kelimeler ile ifade edilir

(McDowell 2006). Toplumdan çok bireye odaklanm  olan sosyal sa k ile ilgili

ara rmalar, henüz gere ince aç kl a kavu turulmam r (Öksüz ve Malhan 2005).

Bir ki inin kendi ili kileri ile doyumu veya çe itli sosyal rol performans

de erlendirme yoluyla sosyal uyum ölçülebilir. Ço u ölçümler geçerlilik ve

güvenilirlik aç nda tamamen test edilmemi tir ve kavramsal bazda fikir birli i

yoktur (Garcia ve McCarthy 2000). Bununla birlikte sosyal sa k, görev ve rol

performans  bak ndan ele al nabilir (Somuno lu 1999, Velio lu 1999). Bireyin

ya am  ve geli imini etkileyen sosyal u ra lar n olmas  onun sosyal sa n

belirlenmesini sa layan en önemli faktörler aras ndad r (Öz 2004).

1.3 Sa k Düzeyi Göstergeleri

Sa k göstergeleri, halk sa  eylemlerine yol göstermede, bir toplulu un

sa k seviyesini ölçmede ve uluslararas  kar la labilirlik için faydal r. Sa k

göstergeleri üç grupta s fland labilir. Bunlar belirli bir alandaki ki i ve

toplumlar n sa k durumu (ya amsal istatistikler, beslenme vb.), inceleme alt ndaki

bölgenin sa k durumu hakk nda az ya da çok do rudan etkiye sahip fiziksel çevre

ko ullar , sa k ko ullar n iyile tirilmesine yönelik sa k hizmetleri ve faaliyetleri

(hastanelerin, hekimlerin ve di er sa k personelinin kullan  ve kullan labilirli i)

ile ili kilidir (WHO 1957). Ancak bu ölçütler, do rudan sa  ölçmemekte, hastal k

ve sakatl k gibi negatif durumlar ile pozitif bir durum olan sa  ölçmektedir

(Bonita ve ark 2006).

Birçok bile enden olu an ve farkl  pek çok ekilde tan mlanabilen sa k ve

hastal k kavramlar  tam olarak birbirinden ayr lamay p bir bütün olarak ele

al nmaktad r (Öz 2004). Sa k düzeyi, hastal klar ve sorunlar üzerinden ölçülerek

hastal k ve sorunlar belirlenmektedir, böylece kaliteli ve yayg n sa k hizmeti

sunumu ile hastal k ve sorun düzeyinin azalt lmas  hedeflenmektedir. Bu da

hastal n azalmas  sa n artt  anlay na dayanmaktad r (Vehid 2000). Sa n,
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hasta olmama veya sakatl n olmamas  olarak ele al nmas ndan dolay  sa n

de il, hastal n tan na dayal  aç klamalar ço unluktad r (Bodur 1995). Toplumun

sa k göstergelerinin neler oldu u ele al nmas  gereken bir konudur (Yumu ak ve

ld m 2009). Halk sa  programlar  ve uygulamas n etkisini izlemek ve halk n

sa  de erlendirmek için yeni ölçümlere ihtiyaç vard r. Geleneksel yakla mla

sa k hedefleri, hastal k, sakatl k, yaralanma ve ölüm oranlar n olu umunda

azalmalar olarak yap land lm r. Bunlar kritik ölçümler olmas na ra men,

mümkün oldu unca uzun süre geciktirilmesi veya önlenmesi umulan sadece negatif

sonuçlar  gösterir. Bu ölçümler art k yeterli de ildir. Sa n pozitif yönleri üzerinde

karara varmak, ara rmak, izlemek ve harekete geçilmek zorundad r. Sa k

düzeyini, sa n tan nda geçen boyutlara yönelik iyilik halinin ölçümü ile ortaya

konmas  daha anlaml r (Thacker ve ark 2006), ve sa n, hasta olman n ötesinde

kendi ba na bir anlam ve tan  olmas  gerekir. Sa n kalitesini gösterebilecek

kriterler; birim zamanda ki i ba na mutlu ve huzurlu geçen süre, yak nmas z

periyotlar n uzunlu u, ortalama zeka ve verimlilik seviyesi, genel olarak tedavi

hizmetlerine olan ihtiyaçta azalma,  insani de erlere kar  i lenen suçlarda azalma

gibi ölçütler olabilir (Bodur 1995).

1.4 Halk Sa

ngilizce “Public Health” olan sözcük Türkçe’ye yanl  çevrilerek “Halk

Sa ” olarak geçmi tir. Do ru çevirisi “Kamu Sa ”d r. Ancak “Halk Sa ”

olarak dilimize yerle ti i için al lan terim kullan lmaktad r (Fi ek 1983).

Winslow taraf ndan ilk kez 1920 y nda tan öyle yap lm r: “Halk

sa , organize edilmi  toplumsal çal malar (kamu gücü) yoluyla, çevrenin

sanitasyonunu, bula  hastal klar  kontrolü, ki isel hijyen ilkelerine yönelik

bireylerin e itimi, hastal klar n erken tan  ve koruyucu tedavisi, t bbi ve hem irelik

hizmetleri organizasyonu ve sa k bak  için e it ya ama standard  olan toplumda

her bir birey için sosyal sisteminin geli imini sa layarak, hastal klar  önleyen, ya am

süresini uzatan ve fiziksel sa  ve verimlili i destekleyen bilim ve sanatt r”

(Winslow 1920).

Halk sa  bilim olarak ise, toplumun sa k düzeyinin belirlenmesinde,

sa  bozan durumlar n ortaya ç kar lmas nda ve bu durumlar ile mücadele yollar
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ve yöntemlerinin saptanmas nda ve sa kl  bir toplum için gerekli olan sa k

politikalar n olu turulmas nda bilimsel yakla mlar n olu mas  sa lar ve bu

ilkelerin uygulanmas  konusunda çaba gösterir (K ç ve ark 2014).

1.5 Esenlik ve yilik Kavram

Esenlik ve iyilik birbirinin yerine kullan labilir (Duran-O uz 2006). Esenlik

ile ilgili ara rmalar son y llarda artm r (Dodge ve ark 2012). Esenli in nas l

tan mlanmas  gerekti i hala büyük ölçüde çözümlenmemi  olmas  esenli in çok

genel ve net olmayan tan mlar n ortaya ç kmas na yol açm r (Forgeard ve ark

2011, Dodge ve ark 2012). Türkçe de esenlik anlam nda “afiyet” kelimesi de

kullan lmaktad r. TDK’n n sözlü ünde afiyet; hasta olmama durumu, sa k, esenlik

anlam na gelmektedir (TDK). Esenlik subjektif oldu u için, ki inin kendi

bildirimiyle ölçülür (CDC 2013).

1.5.1 yilik Kavram

yilik (wellness); iyilik hali ile ilgili çal malar 1961'lerde ba lam r (Do an

2006), "wellness" terimine kar k olarak "esenlik" terimi de kullan lm r

(Wetlierilt 2004). yilik, bireylerin ve gruplar n sa n ideal durumu olarak

tan mlan r. ki durumla ilgilisi vard r, bunlardan ilki; fiziksel, psikolojik, sosyal,

manen/ruhsal ve ekonomik olarak bir bireyin potansiyelini tam gerçekle tirmesi ve

ikincisi ise; ailede, toplumda, ibadethanede, i yerinde ve di er yerlerde ki inin rol

beklentilerini yerine getirmesidir (Smith ve ark 2006).

yilik, bir bireyin potansiyelini en üst düzeyde oldu u dinamik bir süreçtir

(Rachele ve ark 2013). yilik hali, bireyin tam fonksiyonel olarak sosyal ve do al

çevrede ya amas  için bedeninin, zihninin ve ruhunun bir  bütün oldu u, esenlik ve

optimal sa k yönelimli bir ya am tarz  ve iyi olma durumudur. Yani her birey

taraf ndan ula labilir esenlik ve sa n optimal durumudur (Myers ve ark 2000;

Ohrt ve Cunningham 2012). Ba ka bir ifade ile, iyilik; sadece hastal n yoklu u ile

tan mlanmaz ayn  zamanda fiziksel, psikolojik ve manevi esenlik durumu ile birlikte,

ak l, beden ve maneviyat n dahil edildi i maksimum insan fonksiyonu için bir

aray n durumu ve sürecidir (Connolly ve Myers 2003, Smith ve Kelly 2006). yilik

ilkeleri: Göreli, öznel, çok boyutlu alg sal ve denge ile ilgilidir. yilik ara rma ve

uygulamalar  hastal n nedenlerini belirlemekten çok iyilik nedenlerini belirlemeye



8

yöneliktir. (Smith ve Kelly 2006).

Objektif ölçümler yoluyla yüksek seviyede iyili i nas l tan mlayaca

rendi imizde, esenli in yüksek bir duruma yakla mas  için gerekli, günlük

ya amda yap  ifade, fedakarl k ve sevgiyi ifade etmenin önemini bulaca z (Dunn

1959). Konunun buras nda iyilik durumunun daha iyi anla lmas na katk

sa layabilecek bir modelden bahsetmek uygun olur. Els ve De La Rey (2006)

taraf ndan geli tirilen bütüncül iyilik modeli 19 faktör içermektedir. Bunlar; kendine

de er verme, egzersiz, maneviyat (manevi inançlar, dini faaliyet), stres yönetimi,

sevilme, toplumsal cinsiyet kimli ine ile uyumlu olma, gerçe e uygun inan lar, bo

zaman  de erlendirebilme (aktiviteye kendini verme, ya anm  bo  zaman n kalitesi

ve dinlenme miktar ), mizah n yans lmas  (kendine gülebilme ve olumlu mizah),

kavrama ile ilgili zeka (problem çözme, kontrolü sa lama, amaca ula ma, yarat k,

becerilerin kullan ), beslenme (beslenme düzeninde vitaminler, mineraller ve lifin

oldu u kaliteli g da alg ), duygulan m (duygunun düzenli ve uygun ifade edilmesi),

arkada k (ba kalar ndan destek, ba kalar  ile duygu payla , suçluluk duymadan

bo  zamandan keyif alma, alkolün makul miktarlarda tüketimi), öz bak m (önleyici

faaliyetler yoluyla korunan fiziksel sa n derecesi), çal ma (i  ile memnuniyet, i e

ba  otonomi yan  s ra yetenek ve becerilerin kullan ), sosyal kimlik, yerel

güvenlik (i te, mahallede, evde ve ki inin günlük ya am nda güvende hissetmesi),

geleneksel endi e (hükümet, e itim, gelece e bak  aç , di er kültürler ve iyilik

faktörleri ile ilgili olan de iklik yönünde nitelenen konular), ki ilik özellikleridir.

1.5.2 Esenlik Kavram

Esenlik, kültürlere göre farkl k gösteren herhangi bir ideal durum gibi d

ölçütlere göre tan mland  (Danna ve Griffin 1999). Ço u filozof ve sosyal bilimciler

esenli in tan  ile ilgilendiler. Esenli i önemli özellik veya kutsall k gibi d

ölçütlere göre tan mlad lar. Esenlik, ki isel bak  aç ndan dolay  son yüzy lda

popüler bir fikir olmas na ra men bu kavram önceki çe itlik bin y k dönemlere

dayand labilir (Diener 1984). Esenlik (wellbeing), mutluluk, ya am kalitesi veya

ya am memnuniyeti ile e anlaml r. Mutluluk ölçümü oldukça basittir ve sadece

insanlara mutlu olup olmad klar  sormaktan olu ur (Forgeard ve ark 2011). WHO

ya am kalitesini öyle tan mlar; insanlar n amaçlar , beklentileri, standartlar  ve

endi eleri ile ilgili olarak ya ad klar , kültür ve de er sistemleri ba lam nda,
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hayattaki konumlar n bireysel alg r. Ki inin fiziksel sa , psikolojik durumu,

sosyal ili kileri, ba ms zl k düzeyi, çevrenin belirgin özellikleri ve ki isel

inançlar ndan karma k bir ekilde etkilenen geni  kapsaml  bir kavramd r (WHO

1997, Dodge ve ark 2012). Ya am memnuniyeti, olumlu zihinsel sa k ve mutlulu u

belirten genel bir mental sa k terimi olarak kullan r (Duran-O uz 2006). Esenlik

genellikle depresyondan ne eye kadar de en duygular ve ya am memnuniyetinin

evrensel yarg lar  içerir (CDC 2013).

Esenlik, pozitif sa k durumudur (Veit ve Ware 1983). Esenli in tek bir

tan  etraf nda görü  birli i yoktur, ama genel fikir birli i vard r. Esenlik, olumlu

duygu ve ruh halinin varl  (gönül rahatl , mutluluk gibi), olumsuz duygular n

yoklu u (depresyon, anksiyete gibi), ya amdan memnuniyet, içindeki potansiyeli iyi

kullanmaktan do an memnuniyet ve olumlu i leyi i içerir. Basit bir ifadeyle, esenlik

iyi hissetme ve pozitif olarak ya am  yarg lama olarak tan mlanabilir. Halk sa

amaçlar  için, fiziksel esenlik (çok sa kl  ve enerji dolu hissetme gibi) genel esenlik

için de kritik olarak görülür. Esenli in farkl  yönlerini inceleyen farkl  disiplinlerden

ara rmac lar a daki yönleri dahil eder:

Fiziksel esenlik

Ekonomik esenlik

Sosyal esenlik.

Geli im ve aktivite

Duygusal esenlik

Psikolojik esenlik

Ya am doyumu/memnuniyeti

Belirli ilgi alan  memnuniyeti

lgi çekici faaliyetler ve çal ma (CDC 2013).

Ancak baz  ara rmac lar esenli in çok yönlü do as  görmezden gelmeyi

ve esenli in di er önemli yönlerini ihmal ederek yap lar ndan biri olan ya am

memnuniyeti ile genellikle e it anlamda kullanmay  tercih etmi tir (Forgeard ve ark

2011). Toplumdaki birçok sektör ve insanlar için pozitif anlaml  bir sonuçtur ve

insanlar n ya amlar  iyi gidiyor olarak alg lamas r. yi ya am ko ullar  (Örne in:

konut, i ) esenlik için esast r. Bu artlar n takibi kamu politikas  için önemlidir.

Ancak ço u ya am ko ullar  ölçen göstergeler insanlar n kendi ya amlar  hakk nda
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ne dü ündü ü ve hissetti ini ölçmek için ba ar zd r (CDC 2013).

1.6 Alg lanan Esenlik Kavram

Alg lanan esenlik (Subjective well-being, SWB); ki inin ya am kalitesinin

genel de erlendirmesi anlam na gelir. Birbiri ile ili kili üç bölümden olu ur, bunlar;

ki i ya am  bili sel olarak iyi de erlendirmesi (ya am memnuniyeti), nispeten

yüksek düzeyde güzel duygular ya ama (olumlu etkiler), nispeten dü ük düzeylerde

olumsuz ruh hali ya amad r (Coatsworth ve ark 2006).

1.7 Esenli in Halk Sa ndaki Yeri

Esenlik soyut olmas ndan dolay  tan mlamak ve ölçmekte zordur (Dodge ve

ark 2012). Bireylerin esenlik hali zihinsel durumunun sonras nda ortaya ç kar ve

memnuniyet olgusuna ba r (Y ld m 2011). Teorik olarak, duygu ve psikolojinin

etkisinin daha uygun oldu u alg  ve esenli in subjektif ve objektif bölgede yer

ald  görü ü, ölçümü hakk ndaki görü leri etkiledi (La-Placa ev ark 2013).

Esenlik, halk için anlaml  bir sonuçtur. Daha bütüncül yakla m ile esenlik,

sa  geli tirmek ve hastal klar  önlemek için mental sa  (zihin) ve fiziksel

sa  (beden) birlikte ele al r. Psikoloji, nörobilim ve ölçüm teorisindeki geli meler,

esenli in ölçülebilir oldu unu göstermektedir. Çe itli çal malarda esenlik ile ili kili

bulunan sonuçlar (kendi sa k alg , uzun ömür, sa kl  davran lar, zihinsel ve

fiziksel hastal k, sosyal ba k, verimlilik, fiziksel ve sosyal çevrede faktörler)

mevcuttur. Politika belirleyicilere, farkl  politikalar n etkilerini kar la rma ve

biçimlendirilmesinde yard m edebilen yayg n bir ölçüm sa layabilir (örne in, ye il

alan n kayb  bir bölgenin ticari geli iminden çok daha fazla esenli i etkileyebilir).

Ölçme, izleme ve esenli in yükseltilmesi, hastal klar n önlenmesi ve sa n

geli tirilmesi için yararl  olabilir. Esenlik; sa k, i , aile ve ekonomik olarak ili kili

say z faydalar  birle tirir. Örne in, esenli in daha yüksek seviyeleri azalm

hastal k, rahats zl k ve yaralanma riski; daha iyi ba kl k i levi; daha h zl  iyile me;

ve artm  uzun ömür ile ili kilendirilir. Esenlik seviyesi yüksek bireyler i te daha

verimli ve toplumlar na katk  olas  daha yüksektir (CDC 2013).

1.8 Sa n Yükseltilmesi le Esenli in li kisi

Sa k, hastal n yoklu undan daha fazlad r; isteklerini gerçekle tirmek,
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ihtiyaçlar  kar lamak ve uzun, üretken ve verimli bir hayat ya amak amac yla

çevre ile ba a ç kmak için insanlara izin veren bir kaynakt r. Bu anlamda sa k,

esenlik için sosyal, ekonomik ve ki isel geli im temeline olanak verir. Sa

yükseltme, insanlar n sa klar  geli tirmek ve sa klar  üzerindeki kontrolü

art rmak için insanlar  etkinle tirme sürecidir. Sa k için çevresel ve sosyal

kaynaklar; bar , ekonomik güvenlik, dengeli ekosistem ve güvenli konutu içerebilir.

Sa k için bireysel kaynaklar; fiziksel aktivite, sa kl  beslenme, sosyal ba lar,

esneklik, olumlu duygular ve özerkli i içerebilir. Böylece bireyi güçlendirmeyi

amaçlayan sa  yükseltme faaliyetleri, çevresel ve sosyal kaynaklar eninde

sonunda esenli i geli tirebilir (CDC 2013). Ki ilerin ya am tarzlar  onlar için

de mez de ildir. Ki ilerin fark ndal  art rarak sa kl  bir ya am biçimini tercih

etmeleri sa lanabilir (Do an 2006).

1.9 Ölçek Geçerlilik ve Güvenilirlik Çal malar

Ölçekler ile ölçülmek istenen konunun özelliklerini s ralama, s flama,

miktar ve derecesini tespit etmek için uyulmas  gerekli olan kural ve k tlamalar

belirlenir (Karakoç ve Dönmez 2014). Örne in, bireylere ölçülecek ilgili özelli i

uyaracak maddeler grubu sunulup, bireylerin bu uyar lara verdikleri tepkilerden

hareketle dolayl  olarak psikolojik de kenlerin ölçümü gerçekle tirilir (Erku

2012). Uyar  (madde) say  ölçülecek özelli i göre farkl la abilir. Dört

maddelik bir ölçek olabilece i gibi alt yüz maddelik ölçekler de vard r (Azaltun

2008).  Ölçekler sayesinde bir yandan ölçme i lemi kolayla rken, di er

taraftan elde edilen sonuçlar n niteli inin de belirlenmesini sa lar. Bilimsel

geli me olmas  için ölçme olmal r, duyarl  ölçüm araçlar yla yap lan ölçmeler

de bu geli meyi art ran faktörler aras ndand r (Karakoç ve Dönmez 2014).

Ölçme, belirli bir hedefe yöneliktir. Ölçmenin amac , bireyler, olaylar ya

da nesneler hakk nda ölçme konusu olan özellik bak ndan de erlendirme

yapmak ve elde edilen bu de erlendirme sonuçlar  ile belli kararlara varmakt r.

Söz konusu verilen kararlar n do ru ve uygun olup olmamas  ise kararlar n

dayand ld  de erlendirme sonuçlar na, dolayl  olarak de erlendirmede

kullan lacak olan ölçüm sonuçlar na ve ölçütün uygunlu una ba  bir durumdur.

Bu nedenle ölçüm arac  standardize olmal r. Ölçe in standardize edilebilmesi

ve sonras nda uygun bilgiler üretebilmesi için “güvenilirlik” ve “geçerlilik”
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olarak adland lan özelliklere sahip olmal r (Ercan ve Kan 2004). Ya an lan

toplumun  özellikleri zamanla de ebilir, daha önce geli tirilmi  olan ölçme

arac n ölçmeyi  amaçlad  özelli i hala ölçüp ölçmedi i de erlendirilmeli ve

ölçme arac  güncellenmelidir (Korkmaz 2007). Bir ölçe in yaln zca ba ka dile

çevrilerek kullan lmas  yerine ölçe in ba ka dil ve kültürlere uyarlanmas  olarak

adland lan ve o ölçekle ilgili temel psikometrik i lemlerin (geçerlilik,

güvenilirlik) de yap lmas  gerekir (Deniz 2007, Karakoç ve Dönmez 2014).

1.9.1 Güvenilirlik

Güvenilirlik bir ölçüm sürecinde, ölçüm i leminin tekrarlanabilirli i ya da

tekrarlardaki tutarl k olarak tan mlanabilir (Alpar 2014). Güvenilirlik her ölçme

arac nda bulunmas  gereken temel bir özelliktir (Erefe 2002). Bir ölçme arac ndan

duyarl , birbiriyle tutarl  ve kararl  ölçme sonuçlar  elde edebilmesi, ba ka bir ifade

ile, ayn  de kene ait ba ms z ölçümler aras ndaki kararl  göstermektedir.

(Gözüm ve Aksayan 2003). Güvenilirli i de erlendirmek için hesaplanan alfa

katsay  0 ile 1 aras nda de erler al r ve korelasyon katsay  gibi yorumlanabilir.

Maddeler aras nda negatif ili ki var ise alfa katsay  negatif bulunabilir ve bu

durumda ölçek güvenilir de ildir. Test (ölçek) alfa katsay ; 0.80-1.00 aras nda ise

yüksek, 0.60-0.80 aras nda ise oldukça güvenilir, 0.40-0.60 aras nda ise dü ük, 0.00-

0.40 aras nda ise güvenilir de ildir olarak yorumlan r (Alpar 2003).

1.9.2 Geçerlilik

Bir ölçme arac n ölçmeyi hedefledi i özelli i, ba ka herhangi bir özellikle

kar rmadan do ru ölçebilme derecesidir (Ercan ve Kan 2004, Karakoç ve Dönmez

2014). Bir test, ölçülmek istenilen özelli i do ru ve di er özelliklerle kar rmadan

ölçüyor ise o test geçerlidir (Alpar 2014).

Madde cevap kuram  (Item Response Theory-IRT): Bu kuram “Örtük

Özellikler Kuram ” veya “Madde Tepki Kuram ” olarak da bilinmektedir (Çelen

2008). Bu kuramda ise, madde ay rt edicilik parametresi, madde güçlük parametresi

ve maddenin do ru yan  tahmin parametresi deneklerin ait oldu u alt

popülasyonlara ba  de ildir ve bir örneklemden di erine de iklik göstermez.

Çünkü madde cevap modelleri verilerin modellenmesine temellenir, ölçme arac  ile

de erlendirilen özellik ve testteki her bir madde aras ndaki ili kiye odaklan r, hem
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madde parametrelerinin örneklemden ba ms z, hem de ki i parametrelerinin

maddelerden ba ms z olmas  nedeniyle ki i ve madde parametre tahminlerini yapar.

Böylece test puanlar n yorumlanmas  için standardizasyonu yap lm  orijinal

örnekleme ba  kalmaya gerek yoktur. Klasik test kuram nda bireylerin gözlenen

test puanlar , maddelere verilen cevaplar n toplam ndan olu ur ve standart puanlara

dönü türülür. Kuram do rudan test düzeyinde bilgileri sa lar ve ölçme yap lan araca

ba r. Madde cevap kuram nda ise, ki inin özellik düzeyini saptamak için madde

cevaplar n nas l toplanaca  (toplam puan) kuram n yan tlamas  gereken sorular

aras nda de ildir. Madde cevap kuram  daha çok ki ilerin davran lar  etkileyen

maddelerin özelliklerinin nas l oldu u ve ki inin cevaplar  aç klamak için en uygun

özellik düzeyinin ne oldu u ile ilgilenir. Madde cevap kuram nda oldukça geni

örneklem (örne in en az 100 ö renci gibi) kullan lmal r. Örneklem boyutu çok

küçük olursa (örne in en az 20 ö renci gibi) mevcut olarak bulunan uygun di er

yöntemlerin kullan  gerekir. Özetle, klasik kuram test düzeyinde test puanlar

tan mlamaya odaklan rken, madde cevap kuram  madde düzeyinde ve madde

performans n modelle mesine ili kin bilgileri sa lamaya odaklan r (Cohen ve ark

2001; MacDonald ve Paunonen 2002; Korkmaz 2007). Madde cevap kuram  odakl

puanlama daha basit yöntemlerden kesinlikle daha kötü de il ama kararl  bir ekilde

daima daha iyi olmayabilir. Bilgisayarl  testler kullan lamad nda klasik test kuram

odakl  yakla mlar daha basit olabilir (Dimitrov 2016).

Klasik test kuram  (Classical Test Theory-CTT): Bu teoriye göre,

ölçmenin hatas z yap labilmesi durumunda bile, ölçülen bireylerin ölçülen niteli ine

ili kin gerçek skorlar  vard r. Gerçek puan kuramsal bir kavramd r. Ba ka bir ifade

ile, ölçme sürecini etkileyen faktörler ve ölçme araçlar n az ya da çok kusurlu

olmalar  nedeniyle ölçme araçlar  ile elde edilen gözlenen skorlar gerçek skorlara

göre farkl k gösterir. (Alpar 2003).

Ölçüt (Kriter) geçerlili i (Bir referansa göre/Ölçüt Ba nt  Geçerlilik)

Ölçüt geçerlili i, kriter geçerlili i, bir referansa göre geçerlilik, ölçüt

Ba nt  Geçerlilik olarak da adland r. Geçerlili i bir ölçüte göre belirleme

yakla  oldukça kullan  bir yöntemdir. lgi duyulan konuda daha önce

geli tirilmi  olan ve ilgilenilen konunun geçerli ölçüsü olarak görülen standart bir

ölçek ve yeni geli tirilen ölçek ayn  anda bireylere tatbik edilir ve bireylerin her iki
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ölçekten ald klar  puanlara göre ili ki katsay  hesaplan r. Hesaplanan ili ki katsay

kapsam geçerlili i belirlenmeye çal lan ölçe in geçerlilik katsay  olarak kabul

edilir. Bu i lem, ölçüt olarak al nan ölçe in kapsam n geçerli oldu u varsay na

dayan r. Bu nedenle, var lan sonuç temeli olu turan bu varsay n sa laml

ölçüsünde geçerli olacakt r (Ercan ve Kan 2004).

Geçerlili i incelenen bir ölçme arac n, geçerlili i önceden kan tlanm

ba ka bir araçla kar la ld nda benzer sonuçlar vermesi, arac n ölçüt geçerlili i

oldu u anlam na gelir (Alpar 2014). Ölçüte (kritere) ba  geçerlilik s namadaki tek

gereklilik, gerçekten kar la rmaya uygun ve geçerli bir ölçütün var olmas r

(Erefe 2002). Bu geçerlilik türü, ölçe in etkin olup olmad  tespit etmek için,

ölçekten elde edilen puanlar ile belirlenen kriter aras nda, o andaki veya gelecekteki

ili kiyi inceler. Kriter geçerlili in, kestirimsel geçerlilik ve uyum geçerlili i olmak

üzere iki alt grubu vard r (Ercan ve Kan 2004).

Kestirim (Yordama) geçerlili i: Kestirim, istatistiksel yöntemler

kullan larak ve bilinenlerden yararlanarak bilinmeyeni kestirme sürecidir. Kestirim

geçerlili i, standart ölçümü kestiren test ya da de kenlerden elde edilen bir skoru

kullanarak standard n kestirilme (yordama) derecesi olarak tan mlanabilir (Alpar

2014).

Uyum geçerlili i: zamanl  olarak, geli tirilen ölçekten elde edilen

puanlarla, belirlenen kriter aras ndaki korelasyon uyum geçerlili i olarak

nitelendirilir (Ercan ve Kan 2004). Geçerli ve güvenilir oldu u bilinen bir test yerine

ba ka bir test önerildi inde kullan r. Bu amaçla her iki testin de deneklere

uygulanmas  gerekir (Alpar 2014).

Ölçüt-Ba ml  geçerlilik için bir uygulama biçimi de bilinen grup ile

kar la rma tekni idir. Ölçme arac  iki ayr  gruba uygulan r. Bunlardan birisi,

ölçülmek istenen faktörler aç ndan özellikleri bilinen bir gruptur. Ölçme sonunda,

özelli i bilinen grup beklenen yönde bir performans gösterirse ölçme arac n seçme

özelli i var ve bunu gerekli ekilde yerine getirebiliyor olarak nitelendirilir. Ba ka

bir ifade ile, ölçülmek istenen faktörler ölçülebiliyor demektir (Karasar 2011).

Yap  (Kavram) geçerlili i
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Yap , birbirleriyle ilgili oldu u dü ünülen belli unsurlar n ya da unsurlar

aras ndaki ili kiler ile meydana gelen bir örüntüdür (Ercan ve Kan 2004). Birçok

özelli i do rudan ölçmek mümkün olmaz. Yap  geçerlili i, do rudan ölçülemeyen

bir özelli i ölçen bir testin ölçme derecesi olarak tan mlanabilir (Alpar 2006). Sevgi,

merak, toplumsal uyum, ruh sa  gibi içeri inin ve evreninin aç kça bilinmedi i,

ölçülecek niteli in aç kça tan mlanamad  durumlarda daha çok önem

kazanmaktad r. Yap  (kavram) geçerlili i bir yandan ölçe in ya da testin ölçtü ü

özelliklerin neler oldu unu inceler, di er yandan ölçe in uyguland  bireylerin

ald  puanlar n ne anlam ifade etti ini aç klamaya çal r (Erefe 2002).

Görünü  geçerlili i: Maddelerin görünü ü, okunabilirli i, uygulama

kolayl  gibi konular aç ndan de erlendirilir  (Aktürk ve Acemo lu 2012). Ölçme

arac n neyi ölçtü ünü de il de neyi ölçer göründü ünü belirtmektedir. Bir ölçe in

görünü  geçerlili i, o ölçe in ölçmek istedi i özelli i ölçüyor gözükmesidir. Ölçe in

görünü  geçerlili inin duruma göre yükseltilmesi ya da gizlenmesi gerekir (Ercan ve

Kan 2004).

Faktör Analizi

Faktör Analizi (FA), birbiriyle ili kili çok say da de keni bir araya getirerek

az say da ve kavramsal olarak anlaml  yeni de kenler (faktörler, boyutlar) bulmay

amaçlayan çok de kenli bir istatistik olarak tan mlanabilir (Büyüköztürk 2002).

FA, bir faktörle me ya da ortak faktör ad  verilen yeni kavramlar  (de kenleri)

ortaya koyma ya da maddelerin faktör yük de erlerini kullanarak kavramlar n

levsel tan mlar  elde etme süreci olarak da tan mlanmaktad r (Saraçl  2011).

KMO de erinin 1’e yak n olmas  verilerin faktör analizi için uygun ve yeterli

oldu u anlam na gelir. De kenlerin birbirleriyle anlaml  olup olmad klar  ölçen

Barlett’in küresellik testinde ise, elde edilen p de eri 0.01 ve alt ndaysa bu verilerle

faktör analizi yap labilece ini gösterir (Aytan ve Tunçel 2015). FA ile

ili kilendirilen; korelasyon matrisi, de kenler ve faktörler aras ndaki basit

korelasyonu gösteren faktör yüklemesi ve grafi i, faktör say  belirlemede

kullan lan y n grafi i di er istatistikler aras ndad r (Pazarl lu ve ark. 1999;

Saraçl  2011). FA temel bile enlerin bir genellemesi olarak ele al nabilecek bir

yöntemdir. FA’inde faktörlerin belirlenmesi için bir çok yöntem kullan lmaktad r.
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Bunlar temel bile enler yöntemi, en çok benzerlik yöntemi, a rl ks z en küçük

kareler yöntemi, genellenmi  en küçük kareler yöntemi, temel eksen faktörizasyon

yöntemi, alfa faktörisazyon yöntemi ve izlenim faktörizasyon yöntemidir. Bu

yöntemler içinde en s k kullan lan ve genel kabul görmü  yöntem temel bile enler

yöntemi ile en çok benzerlik yöntemidir  (Pazarl lu ve ark. 1999).

1.10 Kültürleraras  Özelliklerin Kar la lmas

Kültürler aras  ara rmalarda, daha önce yap lm  anket uygulamas

çal malar , yap lmakta olan ara rmayla ayn  ko ullarda oldu unu ve ayn ekilde

de erlendirildi i inanc  bu alanda bir ön kabuldür (Yakut 2012). Ölçe in as l

kültürüne ve uyarlanacak kültüre hakim ve bu iki kültürün kar la rmas

yapabilecek düzeyde bilgiye sahip, uyarlama yap lacak her iki dile de hakim olan,

ölçek uyarlama konusunda çal abilecek ve konu alan nda uzman ki iler ile

yürütülmelidir (Deniz 2007).

1.11 Araçlar n Türkçe’ye Uyarlanmas

Ölçek uyarlamas  uzun, çok dikkat gerektiren, birden fazla ara rmac n

çabas yla gerçekle en bir süreçtir (Akba  ve Korkmaz 2007). Ara rmalarda rehber

olmas  için önerilen ad mlar n izlenmesi gerekir. Öncelikle arac  geli tiren

ara rmac  ile yaz  olarak ileti im kurmak yoluyla özgün arac n ülkede kullan lma

izni al nmal  (Erefe 2002, Karakoç ve Dönmez 2014), ayr ca yazar haklar  ile ilgili

kurallara uyulaca , araç sahibinin özel istekleri varsa-ücret ödeme, yazarlar içinde

ad na yer verme gibi yerine getirilme durumu da aç klanmal r. Arac n tam metni ile

varsa kullan m ve de erlendirme protokolü istenmelidir. Ayr ca ülke toplumuna

uyarlamada gerekebilecek ufak de iklikler için izin istenmelidir. Arac n, yaz ld

dilin uzman  iki dilbilimci taraf ndan, birbirlerinden ba ms z olarak Türkçeye

çevrilmesi sa lanmal , daha sonra araçla ilgili alanda uzman olan bir ö retim üyesi

ve Türk dili ve edebiyat  uzman  taraf ndan incelenerek, her madde için en uygun

olan çeviri benimsenmelidir. Daha sonraki a amada, yabanc  dili ve ilgili kültürü,

ayn  zamanda Türkçeyi iyi bilen bir ba ka ki inin, Türkçele tirilen arac  özgün diline

çevirmesi sa lanmal ; bu çeviri, özgün dildeki asl  ile kar la larak, tam asl na

uymayan maddelerin Türkçeleri yeniden gözden geçirilmeli ve düzeltilmedir. Bu

yöntemle Türkçeye uyarland ktan sonra arac n, kapsam geçerlili ini sa lamak için
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ilgili ba k alt ndaki aç klamalar uyar nca, de ik alanlar nda uzmanlar n

görü lerine sunulmas , gerekirse uzman ele tirileri do rultusunda maddelerde küçük

uyarlamalar yap lmas , iyi anla lmad  belirtilenlerin yeniden gözden geçirilerek

son eklin verilmesi gerekir. Araç bu son ekli ile fakl  e itim seviyelerinde 10-15

bireye verilerek okunabilirlik ve anla rl k yönünden denek görü leri al nmal r

(Erefe 2002).

Farkl  toplumlarda duygu, dü ünce ve davran lar n ifadesi de iklik

gösterir. Hatta ayn  toplumda bile çe itli faktörlerin etkisiyle (örn., teknolojik

geli meler) kültür h zl  bir de ime u rayabilir. Bu sebeple, ölçek uyarlamas

yap rken, bu dinamik yap  göz önünde bulundurularak gerekli de iklikler

yap lmal r. Bu nedenle ölçe e yeni maddelerin eklenmesi, baz  maddelerin

kar lmas  ya da de tirilmesi söz konusudur. Ölçe in geçerlik ve güvenilirli i ne

kadar kan tlanm  olsa da, uyarlanan ölçekteki baz  maddelerin uyarland

kültürdeki geçerlik ve güvenilirli i sorgulanmal r. Dolay yla ölçekteki bir

maddenin uyarlama yap lan kültüre uygun olmamas  durumunda madde ya

de tirilir ya da tamamen anketten ç kar r. E er uygun olmayan maddeler

ara rmac lar taraf ndan belirlenememi se, bu maddeler veri analizinde ortaya

kacakt r. Veri analizi sonucunda, e er çok fazla maddenin uyarlama yap lan

kültürü temsil etmedi i ortaya ç karsa, bu ölçe in o kültüre uygun olmad

söylenebilir (Akba  ve Korkmaz 2007).

Önerilen ad mlarla dil ve kapsam geçerlili i sa lanan bir arac n planlanan

ara rmada kullan lmas ndan sonra, Türkçe ya da yurt d  dergide yay nlanm  bir

kopyas n, e er tez ise yabanc  dilde bir özetinin, arac n ilk yazar na gönderilmesi

uygun olur. Yaz n yöntem bölümünde, arac n uygun tan n yap lmas , özgün

ad n belirtilmesi ve kaynakça bölümünde yazar n ad na yer verilmesi gereken etik

kurallard r (Erefe 2002).

Sonuç olarak, ölçek uyarlamas  dikkat ve çaba gerektiren bir i tir. Ölçe in

farkl  bir dile çevrilmesi, ölçe e yeni maddelerin eklenmesi, ölçekteki baz

maddelerin ç kar lmas  ve de tirilmesi detayl  gözlem, deneyim, çal lan konuya

ve kültüre özgü farkl klara hakimiyet gerektirmektedir. Zor gibi gözüken bu süreç

ba ar yla tamamland nda uyarlama yap lan kültürü temsil eden, geçerli i ve

güvenilirli i olan bir ölçek bilimsel literatüre kazand lm  olur (Akba  ve Korkmaz
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2007).

1.12 Sa kl  Ya am Biçimi

Genel olarak sosyo-ekonomik düzey, kültürel sistem ve ruhsal yap  ile birlikte

bireyin sa kl  olma durumunu ve hastal klarla ba a ç kma yollar  belirlemektedir

(Mavili-Akta  2007). Sa kl  olma durumunu etkileyen pek çok faktör vard r. Bu

faktörlerden bir k sm  ki iye ait özelliklerdir; bu özellikler aras nda genetik etmenler,

ki inin bilgi, tutum ve davran lar  da yer almaktad r (Gözüm ve Çap k 2014). Genel

olarak Türkiye’de bireylerin sa k davran  örüntülerine ili kin yap lm  bir durum

saptama çal mas  bulunmamaktad r (Araz ve ark 2007). Sa  koruma

uygulamalar  ile k sa vadede sa a ili kin risk faktörleri azalt r, orta vadede

olumlu sa k davran lar  geli tirilir, ya am biçimleri düzenlenir, bireylerin kendi

sa klar na sahip ç kmas  ve sa kl  çevre de iklikleri sa lan r. Uzun vadede ise,

sa  geli tirmeye yönelik uygulamalar ile hastal klar  azaltma, ya am  uzatma,

ya am kalitesini artt rma olana  sa lan r ve sonuç olarak da sa kl  bir toplum

olu mas na katk da bulunulur (Bahar-Özvar  2011, im ek ve ark 2012). Ki ilerin

sa klar  koruma amac yla davran lar  ve sa k sorunlar  ortaya ç kt nda

yapt klar , genel bir ifade ile sa k davran  olarak adland lmaktad r. Bireyler

sa klar  korumak için çe itli bireysel ve toplumsal kaynaklardan hareketle baz

davran larda bulunurlar. Sa  koruyucu davran lar n tümünü ya da ço unu

yapanlar n, yapmayanlara göre daha sa kl  oldu u saptanm r (Belloc ve Breslow

1972, Araz ve ark 2007 ).

Sa  geli tirme, bireylerin kendi sa k durumlar  iyile tirmek için ve

kendi sa klar  etkileyen faktörler üzerinde kontrollerini artt rmay  sa layan bir

süreç olarak tan mlanmaktad r (Bahar ve ark 2008, im ek 2013). Sa  geli tirici

davran lar n kullan lmas  temelinde, hastal klardan korunma, erken tan da bulunma

ve sa n sürdürülmesi yer al r (Bahar ve ark 2008).

Bireylerin ya am biçimleri hem ya am kalitesini hem de ya am süresini

etkilemektedir ( lhan ve ark 2010). Ya am biçimine ba  olarak çe itli hastal klar

olu maktad r. Sa n geli tirilmesi için hastal k riski etmenlerin bilinmesi ve

bireylerin risk etmenlerinden korunmas  önemlidir ( im ek ve ark 2012). Belloc ve

Breslow, ilk kez fiziksel sa k için ya am tarz  uygulamalar  ve fiziksel sa k
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durumu aras nda güçlü bir ili ki bildirmi tir (Belloc ve Breslow 1972; Noguchi ve

ark 2015). Geçmi  y llarda bir dönemde endüstrile mi  ülkelerde temel halk sa

önlemlerin al nmas  ve yoksullu un, kötü ya am ko ullar n ortadan kald lmas na

yönelik ekonomik önlemler ile bula  hastal klar n insidans n azalmas

sa lanm r. Bu dönemde bat  ülkelerinde sa ks z davran lar n ortadan kalkmas

için sa kl  ya am biçimlerinin geli tirilmesine yönelik ilgi artm r ( im ek 2013).

Toplumu olu turan tüm bireyler kendi sa klar  korumak ve geli tirmek

için olumlu sa k davran  edinerek kendi sa kl  ya am biçimlerini

olu turmal rlar (Tamba  2011, Aksoy ve Uçar 2014). Sa k davran , bireyin

sa kl  kalabilmek ve hastal klardan korunabilmek için inand  ve uygulad

davran lar n bütünüdür (Zaybak ve Fad ll lu 2004, Yalç nkaya ve ark 2007).

Ülkemizde halk sa  alan na özgü kullan labilen bir ölçüm arac  olmamas

nedeniyle bu ölçe in Türkçe’ye kazand lmas na gereksinim duyulmu tur ve bu

ara rmada iki hedef amaçlanm r. Birincisi, Halk Sa  Esenlik Ölçe i

(HSEÖ)’nin geçerlilik ve güvenilirlik çal mas n yap larak Türk toplumuna

kazand lmas , ikincisi ise kat mc lar n özelliklerine göre esenlik ile sa kl  ya am

biçimi davran lar n de erlendirilmesidir.

Bu ara rma, Halk Sa  Esenlik Ölçe i’nin Türkiye’de geçerlilik ve

güvenirlili ini test etmek amac yla gerçekle tirilmi  metodolojik bir ara rma olup,

ayr ca Ak ehir’de ya ayan yeti kinlerin esenlik durumlar n ve sa kl  ya am

biçimi davran lar n de erlendirilmesi amac yla tan mlay  olarak

gerçekle tirilmi tir.
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GEREÇ VE YÖNTEM

1.13 Ara rman n Tipi

Bu ara rma, sa k ve esenli in mental, fiziksel ve sosyal bile enlerini

tarayan Public Health Surveillance Well-Being (PHS-WB) ölçe inin, Halk Sa

Esenlik Ölçe i olarak Türkçe’ye uyarlanmas  amac yla yap lan metodolojik bir

ara rmad r. Ayr ca Ak ehir’de ya ayan yeti kinlerin esenlik durumlar  ve sa kl

ya am biçimi davran lar  etkileyen faktörlerin belirlenmesi yönüyle de tan mlay

bir ara rmad r.

1.14 Ara rman n Yap ld  Yer ve Zaman

Çal ma, 2014-2016 y llar nda Konya’da yap ld . Veri toplama a amas

ara rmac n ikamet yeri olmas  nedeniyle Konya’n n Ak ehir ilçesi merkezinde

yürütüldü. Ak ehir’in toplam nüfusu 93.883 (46,069 erkek, 47,814 kad n), 18-69 ya

aras  yeti kin nüfusu ise 59495’dir. Ak ehir’in merkez mahallerinde ya ayan toplam

nüfus 61,954, onsekiz ve üzeri ya taki nüfus toplam  45,330’dur (TU K 2013).

1.15 Ara rman n Evreni

Ölçe in geli tirildi i as l çal mada kat mc lar n 18 ya  üzeri yeti kinler

olmas  dikkate al narak, ara rman n evrenini 2015 y nda Ak ehir (Konya) ilçe

merkezinde ya ayan 18 ya  üzeri yeti kinler olu turdu.

1.16 Ara rman n Örneklemi (örneklem hacmi ve örnek seçimi)

Örneklem hacminin hesaplanmas : Yöntem bilimciler örneklem büyüklü ü

için de ik kurallar önermi tir. Bu kurallardan biri de 10 kural r. Buna göre

de ken ba na en az 10 kat mc  bulunmal r. Bir di er de 100 kural r ve buna

göre de en az 100 ki iye ula lmal r. Bilim adamlar n büyük ço unlu u 100’ün

alt ndaki rakamlar  FA için yetersiz ve güvenilmez bulmu lard r ( encan 2005). Halk

Sa  Esenlik Ölçe i’nin ilk halinde toplam 34 madde bulunmaktad r. Bu

do rultuda en az 340 ki ilik bir örneklemin ara rman n evrenini temsil etmede

yeterli oldu u varsay ld . Bu ko ulu sa lamakla birlikte ölçe in asl ndaki

uygulamada dönü türülmü  T skoru olarak 50 10’luk bir puan n % 95’lik güven

aral  ortalamadan 1 puanl k sapma içinde elde edebilecek minimum örneklem
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hacmi n=385 olarak hesapland .

Örneklem seçimi: Ara rmada, geni  co rafi alanlarda yap lacak sa kla ilgili

çal malarda önerilen (Bennett ve ark 1991) nüfusa a rl kl  küme örnekleme (cluster

sampling) yöntemi kullan ld . Örneklem seçimi amac yla, mahalleler temelinde

nüfusa a rl kl  küme örnekleme yöntemi ile çal ld . Örneklem hacminin amac

gerçekle tirmek için yeterince büyük olmas  sebebiyle küme düzenleme etkisi

kullan lmad . lk a amada; Ak ehir’de bulunan mahalleler alfabetik s rayla

nüfuslar yla birlikte belirlendi. Sonra kümülatif nüfus kolonu olu turuldu. Örne in

evreni temsili art rmak için mahallelerden al nacak kümelerin hacmi küçük (n=7)

tutuldu.

Örnekleme al nacak minimum kat mc  say : 385

Küme hacmi (m): 7

Örnekleme al nacak küme say : 385/7=55

Toplam 18 üzeri nüfus: 45,330

Örneklem aral  (nüfus/küme oran ): 45,330/55=824

Kümelerin al naca  yerle im birimleri nüfusa a rl kl  sistematik yöntemle

tespit edildi. 824 nüfusta bir (7 ki ilik) küme örnekleme al naca ndan nüfus

rl na göre kümelerin (kaç kümenin) hangi mahalleden al naca  hesapland . lk

kümenin al naca  nüfus birimi 1-824 aras ndan elektronik ortamda paket program

yard yla rasgele belirlindi (X=592). Böylece hangi mahalleden kaç örneklemin

çal maya dâhil edilece i kararla ld . Sonuçta 55 kümede 385 yeti kine anket ve

ölçek uygulanmas  planland  (Çizelge 2.1).
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Çizelge 2.1. Ak ehir merkez mahallelerindeki 18 ya  ve üzeri ya taki nüfus.

Mahalle Ad 18 ya  ve
üzeri nüfus

Kümülatif
nüfus

Mahalleden
 al nacak

 küme say

Örnekleme
al nacak

 birey say
Ahicelal 216 216 - -
Altunkalem 3970 4186 5 35
An t 613 4799 1 7
Çay 188 4987 - -
Çimenli 401 5388 - -
Eskikale 236 5624 1 7
Gazi 3691 9315 4 28
stasyon 5396 14711 7 49

lca 723 15434 - -
Kileci 3619 19053 5 35
Kozaa aç 1457 20510 2 14
Kuruçay 759 21269 1 7
Ku çu 322 21591 - -
Meydan 889 22480 1 7
Nasrettin 376 22856 - -
Selçuk 1773 24629 2 14
Seyran 3218 27847 5 35
Tipi 348 28195 - -
Yarenler 6357 34552 8 56

Yenimahalle 9347 43899 11 77

ld m 1431 45330 2 14
Toplam 45330 55 385

1.17 Halk Sa  Esenlik Ölçe i (HSEÖ)’nin Türkçe’ye Uyarlama Çal mas

Ara rma saha ara rmas  modelindedir. Ölçe in geçerlilik ve güvenilirlik

çal malar na ba lanmadan önce, ölçek sahiplerinden Rosemarie Kobau ile ileti im

kurularak orijinal ölçe in ülkemizde kullan m izni al nd . HSEÖ'nin uyarlanmas nda,

psikolinguistik özelliklerin incelenmesi (dil uyarlamas ), psikometrik özelliklerin

incelenmesi (güvenilirlik-geçerlilik) çal malar  gerçekle tirildi.

Ölçe in ngilizce soru versiyonu olu turulurken madde say  ve madde s ras

gibi tüm noktalar n benzer düzende kalmas  sa land . Ancak ölçe in Türkçe

versiyonu olu turulurken, orijinal formdaki maddeler rastgele s raland  için madde

say  de tirilmeden, maddelerin yeri yeniden düzenlendi ve soru formu haline
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dönü türüldü. lk ad mda, HSEÖ'nin Psikolinguistik (dil uyarlamas ), ikinci ad mda

ise, HSEÖ’nin psikometrik özellikler incelendi.

1.18 Psikolinguistik Özelliklerin ncelenmesi

HSEÖ (Public Health Surveillance Well-Being Scale)’nin dil geçerlili i için,

önce orijinal dili ngilizce olan ölçe in Türkçe’ye çevirisi yap ld . Bunun için,

orijinali ngilizce olan Ölçek bir ö retim üyesi ve iki dil uzman  olmak üzere üç

uzman ki i taraf ndan ayr  ayr  Türkçeye çevrildi. Olu an üç farkl  çeviri, ara rmac

ve tez dan man  taraf ndan de erlendirildi ve ölçe in her bir orijinal maddesini

anlam ve içerik yönünden en iyi biçimde kar layan tercüme belirlendi.

Son hali verilen Türkçe versiyonun, ölçe in orjinalini görmeyen, farkl  bir dil

uzman  taraf ndan önceki dil uzmanlar ndan habersiz olarak ngilizceye geri çevirisi

yap ld . Elde edilen bu ngilizce formun orijinal formla aras ndaki farkl klar

ara ld . Yeni ngilizcesi asl  ile anlam fark  olu turan maddelerin Türkçe ifadeleri

yeniden gözden geçirilerek dil geçerlili i sa land . Bu haliyle çal man n

yazarlar ndan olan ve ileti im kurulan Rosemarie Kobau’a gönderildi ve uygunluk

aç ndan ölçek sahibinin önerisine sunuldu. Yazar n önerdi i be  ifadedeki

de iklikler yeniden düzenlenerek HSEÖ’nin Türkçe formuna son hali verildi (Bkz.

Ek B).

1.19 Psikometrik Özelliklerin ncelenmesi

Bu a amada geçerlilik güvenilirlik çal mas  yap ld . Yap lan analiz teknikleri

tablo halinde özetlendi (Çizelge 2.2).
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Çizelge 2.2. Yap lan Analizler.

Analiz teknikleri Yap lan lem

Güvenilirlik Tekni i

Zamana Göre De mezlik Test-Tekrar Test Yöntemi (Bu çal mada kullan lmad )

ç Tutarl k Katsay Cronbach alpha güvenilirlik katsay  hesapland

Madde-Toplam Analizi Madde - toplam puan korelasyonlar  hesapland

Ölçümcü Güvenilirli i Bu çal mada kullan lmad

Geçerlilik Tekni i

Dil Geçerlili i
ngilizce’den Türkçe’ye çeviri yap ld

Türkçeden ngilizce’ye geri çeviri yap ld

Kapsam/ çerik Geçerlili i
Uzman görü ü alma (Davis Tekni i uyguland ),

Kapsam Geçerlilik ndeksi hesapland

Ölçüt (Kriter) Geçerlili i Ölçüt ba nt  geçerlilik yönteminden biri olan e
zamanl  ölçek geçerlili i yöntemi kullan ld

Yap  Geçerlili i
Faktör Analizi;
Aç klay  Faktör Analizi (AFA) yap ld . Do rulay
FA bu çal mada yap lmad

Hipotezin S nanmas

Mann-Whitney U testi,
Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey HSD testi

Korelasyon Analizi

Geçerlilik çal mas nda, Türkçele tirilen ölçe in maddelerinin kapsam

(içerik) geçerlili i ve görünüm (face validity) geçerlili ini de erlendirmek için konu

alan nda yeterli donan ma ve bilgiye sahip, çal man n önemini kavrayan ve yeterli

zaman  ay rabilecek özellikleri 5 uzman n görü ü al nd  (Çizelge 2.3). Güvenilirlik

çal mas nda ise ölçek ve alt boyutlar n iç tutarl  ve madde toplam puan analizi

yap ld .

Çizelge 2.3. Uzman Grubun Özellikleri.

Özellik Say

Cinsiyet Kad n 1

Erkek 4

Çal ma Alan Akademisyen 4

Memur 1

Ölçe in uzman görü üne dayal  olarak her Maddeye li kin Kapsam
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Geçerlili i ndeksi (KG ) hesapland . Kapsam Geçerlili i için; HSEÖ’nin Türkçe'ye

uyarlanmas  çal mas nda içerik geçerlili inin say sal olarak de erlendirilebilmesi

için ara rmac lar taraf ndan bir dereceleme ölçütü haz rlanarak uzmanlara verildi.

Uzman görü lerinin de erlendirilmesi Davis (1992) tekni i dikkate al narak yap ld .

Bu teknikte uzman görü leri 4’lü olarak derecelendirildi (1: Madde özelli i temsil

ediyor, 2: Maddenin biraz düzeltilmeye ihtiyac  var, 3: Maddenin oldukça

düzeltilmeye ihtiyac  var, 4: Madde özelli i temsil etmez). Uzman görü lerini

belirlemede ara rmac lar taraf ndan olu turulan ve tüm maddelere ili kin bu 4 fakl

yan  i leyebilecekleri Uzman De erlendirme Form (UDF)’u haz rland  (Bkz. Ek A)

ve Anket Taslak Formu (ATF) ile birlikte uzmanlara gönderildi.

Bu a amada “ankette yer alan maddeler, ihtiyaç duyulan olgusal ve/veya

yarg sal verileri kapsamada ve toplamada ne derece yeterlidir?” sorusunun cevab

arand . Bu teknikte; en az 3, en fazla 20 uzman önerilmektedir. Anketin kapsam

geçerlili iyle ilgili olan bu sorunun cevab  almak için, konu alan nda yeterli

donan ma ve bilgiye sahip, çal man n önemini kavrayan ve yeterli zaman

ay rabilecek uzmanlar seçildi. Psikiyatri, halk sa , psikoloji, dahiliye, sosyoloji

alan ndan toplam 5 uzmandan görü  al nd . Uzmanlar, ATF’de yer alan maddeleri

kapsam geçerlili i bak ndan de erlendirdi.

Ölçekteki her aday madde için tüm uzman formlar ndaki 1 ve 2 seçene ini

aretleyen uzmanlar n say , toplam uzman say na bölünerek, maddeye ili kin

KG  elde edilerek ve bu de er istatistiksel bir ölçütle kar la lmak yerine; 0,80

de eri ölçüt olarak kabul edilmektedir (Davis 1992). E er KG  indeksi 0,80’den

büyük ise madde kapsam geçerlili i aç ndan yeterli kabul edildi. Dü ük ise KG ’ye

sahip maddeler uzmanlar n bildirdi i görü  do rultusunda düzenlendi. Uzman

formlar n tamam  geri döndükten sonra, madde madde uzman görü leri tek bir

formda birle tirildi. Uzman görü lerindeki öneriler dikkate al narak ara rmac lar

taraf ndan ölçme arac nda yer alan ifadelerin kolay anla labilirli i aç ndan baz

ifadelerde küçük düzletmeler yap ld (Çizelge 2.4).
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Çizelge 2.4. Maddelere li kin Kapsam Geçerlilik ndeksleri (KG )

Maddeler Uzman görü ü* KG1 2 3 4
Hayat m ço u yönden ideale yak nd r. 3 2 1
Hayat n belirli bir amac  vard r. 5 1
Fikir ve dü üncelerimi ifade etmede kendimi özgür hissederim. 5 1
Hayat artlar m mükemmeldir. 4 1 0,8
Hayat  nas l ya ayaca ma karar vermede kendimi nispeten özgür
hissederim.

3 2 1

Hayat mdan memnunum. 5 1
imdiye kadar hayatta istedi im önemli eyleri elde ettim. 5 1

Hayat  tekrar ya ayabilseydim, hemen hemen hiçbir eyi
de tirmezdim. 5 1

Hayat  neyin anlaml  k ld n fark nday m. 4 1 0,8
Hayatta tatmin edici bir amaç buldum. 3 2 1
Temas kurdu um insanlarla iyi geçinirim. 4 1 1
Günlük hayatta hemen hemen “kendim olabildi imi” hissederim. 3 2 1
Tan m insanlar yapt m i in ehli oldu umu söylerler. 4 1 1
Kendimi s k s k çok kapasiteli hissederim. 4 1 0,8
Düzenli olarak etkile imde oldu um insanlar  arkada m olarak
görürüm.

4 1 0,8

Ço u gün, yapt m eylerde ba ar  duygusu hissederim. 3 2 1
Hayat mdaki insanlar beni önemserler. 5 1

1 2 3 4 KG
Ne eli 5 1
Umutsuz 5 1
Memnun 5 1
De ersiz 5 1
Keyfi yerinde 5 1
Her eyi bir çaba olarak 1 2 2 0,6
Son derece mutlu 5 1
Sakin ve huzurlu 4 1 1
Hayat dolu 5 1
Hiç bir eyin sizi ne elendiremeyece i kadar üzgün 4 1 1

1 2 3 4 KG
Aile hayat z 5 1
Arkada lar ve sosyal hayat z 4 1 1
Di erlerine yard m etme imkân z 5 1
Enerji seviyeniz 4 1 0,8
Günlük aktiviteleri gerçekle tirebilme dereceniz 4 1 1

1 2 3 4 KG
Genel olarak, sa k durumunuzu nas l ifade edersiniz? 5 1

1 2 3 4 KG
Son 30 günde kaç gün çok sa kl  ve enerji dolu hissettiniz? 2 1 1 1 0,6
*1: Madde özelli i temsil ediyor, 2: Maddenin biraz düzeltilmeye ihtiyac  var, 3: Maddenin oldukça
düzeltilmeye ihtiyac  var, 4: Madde özelli i temsil etmez
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Araç geçerlili inin s nanmas nda; ölçüt (kriter) geçerlili i için Ölçüt Ba nt

Geçerlilik yönteminden yararlan ld  (Erefe 2002, Alpar 2014). Bunun için daha

önceden dilimize uyarlanan Alg lanan Esenlik Ölçe i (AEÖ) (Memnun 2006) de

uygulanarak sonuçlar  HSEÖ ile kar la ld . ki ölçek aras ndaki ili kinin düzeyi

incelendi.

1.20 Ara rma Sorular

Halk Sa  Esenlik Ölçe i (HSEÖ)’nin Türkçe formu geçerli bir ölçüm

arac  m r?

HSEÖ’nin Türkçe formu güvenilir bir ölçüm arac  m r?

Ak ehir’de ya ayan yeti kinlerin esenlik durumlar  etkileyen

sosyodemografik faktörler nelerdir?

Ak ehir’de ya ayan yeti kinlerin sa kl  ya am biçimi davran lar

etkileyen sosyodemografik faktörler nelerdir?

Ara rma popülasyonunun esenlik düzeyi ile sa kl  ya am biçimi

davran lar  aras ndaki ili ki nas ld r?

1.21 Çal maya Dahil Edilme Kriterleri

Çal maya dahil edilme kriterleri unlard :

Ya  18- 69 aras nda olma,

Okuma yazma bilme,

Ak ehir ilçe merkezinde ikamet etme,

Çal maya kat lmaya gönüllü olma, olarak belirlenmi tir.

1.22 Veri Toplama Araçlar

Ara rma verilerinin toplanmas nda 4 araç kullan ld :

(1) 33 maddeden olu an Sosyo-Demografik Veri Formu (Bkz. Ek B),

(2) 34 maddeden olu an “Halk Sa  Esenlik Ölçe i” (Bkz. Ek C),

(3) D  geçerlilik için daha önce geçerlilik güvenilirli i çal lm  36

maddeden olu an “Alg lanan Esenlik Ölçe i” (Bkz. Ek D), ayr ca

(4) 52 maddeden olu an “Sa kl  Ya am Biçimi Davran lar  Ölçe i II” (Bkz.

Ek E)
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1.22.1 Sosyo-demografik Veri Formu

Bu formda cinsiyet, ya , medeni durum, ö renim durumu, çal ma durumu,

meslek, kendi gelir durumunu nas l de erlendirdi i, kiminle birlikte ya ad ,

hastal k durumlar na ili kin sorular yer almaktayd .

1.22.2 Halk Sa  Esenlik Ölçe i

Sa k durumu hakk ndaki veriler “Halk Sa  Esenlik Ölçe i” ile topland .

Bann ve arkada lar  (2012) taraf ndan geli tirilen ölçe in, yukar da aç kland  üzere,

bu çal ma kapsam nda ara rmac lar taraf ndan Türkçe’ye uyarlanmak üzere

haz rlanan formu kullan ld . Ölçek, bireyin fiziksel, sosyal ve zihinsel yönden iyi

olma durumunu ölçmekte olup insanlar n sa k bilgisinin fark ndal , sa k

davran  ve risklerini, hastal k ve rahats zl k hakk nda inanç ve tutumlar

de erlendirir. Ölçeklerde hatal  yan tlar  ve s ra/düzen etkilerini en aza indirmek için

sorular ankette farkl  bölümlerde dâhil edildi (Bann ve ark 2012). Ölçekte daha

büyük de erler daha iyi sonuçlar  göstermektedir.

Madde havuzunun kapsam (içerik) geçerlili i, sistematik ekilde veri elde

edilen, esenlik ve halk sa  sürveyans na dahil olan 11 uzman taraf ndan

de erlendirilmi tir. Ortaya ç kan madde havuzu, üç esenlik alan n her birini

yakalayan 34 maddeden olu mu tur. Ruh sa  alan nda esenli i yans tan ölçek

maddeleri: hayat memnuniyeti, hayatta anlam, özerklik, yeterlilik, ili kisellik, ve

pozitif ve negatif etkilerdir. Sosyal sa k aç ndan esenli in ö eleri, içerik

uzmanlar  taraf ndan belirlenen halk sa  aç ndan özellikle ilgili olan, özel ya am

memnuniyeti ölçümleri, daha geni  bir dizininden seçilmi tir. Fiziksel maddeler

“Davran sal Risk Faktörü zleme Sistemi (Behavioral Risk Factor Surveillance

System- BRFSS)”nden seçilmi tir. Bu sistem Amerika Birle ik Devletleri

(ABD)’nin, ABD’de oturanlar hakk nda sa kla ilgili riskli davran lar , kronik

hastal k durumlar  ve koruyucu hizmetlerin kullan na ili kin, ülkenin sa k ile

ilgili resmi verilerini telefonla anket yoluyla toplad  önde gelen bir sistemidir

(Bann ve ark 2012).

Genel mutluluk maddeleri, kat mc lar n verecekleri cevaplar  kat mc lar n

hayatlar ndaki her ey dü ünüldü ünde, mutluluk seviyelerinin 1 (çok mutlu)’den 5

(hiç mutlu de il)’e kadar maddeler içermektedir. Daha yüksek de erler daha büyük
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mutlulu a i aret etti inden bu madde ters kodlanm  oldu. Genel ya am doyum

maddesi,  “her durum dü ünüldü ünde, bir bütün olarak ya am ndan bu günlerde ne

kadar memnunsun?” diye 1 (çok memnuniyetsiz) - 10 (çok memnun) aral nda

sormaktad r. Etki alan  belirli ö elerin, kat mc lar n 1 (çok memnuniyetsiz)’den 10

(çok memnun)’a kadar bir de erlendirme ölçe i kullanarak hayatlar n bile enlerini;

, hedeflerin ba ar , bo  zaman, bar nma ve sa k ile ne kadar memnun olduklar

derecelendirmeleri istendi. Kat mc lar ayn  zamanda günlük aktivitelerini ne derece

(1’den= hiçbirini, 5’e= tamamen) yerine getirebildiklerine cevap verdiler.

1.22.3 Alg lanan Esenlik Ölçe i (Perceived Wellness Scale, AEÖ)

AEÖ bireylerin alg lad klar  iyilik düzeylerini belirlemek için Adams ve

arkada lar  taraf ndan 1997 y nda geli tirilmi tir. Ölçek C. Karagözo lu’nun

dan manl nda Memnun (2006) taraf ndan Yüksek Lisans Tezi olarak Türkçe’ye

uyarlanm r. AEÖ alt  likert tipi, 36 maddeden olu maktad r. Alg lanan Esenlik

Ölçe i’nin 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 20, 25, 27, 29, 31, 34, 36. maddelerindeki

olumsuz ifadelerinin kodlar  ters çevrildi. Güvenilirlik çal mas  sonucu hesaplanan

Cronbach Alfa katsay  ilk uygulama için 0.82; ikinci uygulamada ise 0.84 olarak

belirlenmi tir. Ön test ve son test için hesaplanan korelasyon katsay lar  bütün

maddeler için p<0,001 düzeyinde yüksek do rusal ili kide oldu unu gösterilmi tir.

Ölçekten 36 ile 216 aras  puan al nabilmektedir. 144 puan ve daha az puan;

iyilik halinin dü ük oldu unu, 144 puan üstü ise; iyilik halinin yüksek oldu unu

göstermektedir. Bu do rultuda puan n yükselmesi iyilik halinin de artmas  anlam na

gelmektedir (Memnun 2006).

1.22.4 Sa kl  Ya am Biçimi Davran lar  Ölçe i II

Sa k davran lar  ile ilgili veriler, “Sa kl  Ya am Biçimi Davran lar

Ölçe i (SYBDÖ)” ile topland . Ölçek, Walker ve arkada lar  taraf ndan 1987 y nda

geli tirilmi , 1996 y nda tekrar çal larak revize edilmi  ve “Sa kl  Ya am Biçimi

Davran lar  Ölçe i II” olarak adland lm r. Ölçe in Türkçe geçerlilik ve

güvenilirlik çal mas  Bahar ve arkada lar  (2008) taraf ndan yap lm r. Ölçek

bireyin sa kl  ya am biçimi ile ili kili olarak sa  geli tiren davran lar

ölçmektedir (Bahar ve ark 2008).
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Ölçek 52 madde ve alt  faktörden (alt gruptan) olu maktad r. Alt gruplar;

manevi geli im, sa k sorumlulu u, fiziksel aktivite, beslenme, ki ileraras  ili kiler

ve stres yönetimidir. Derecelendirme 4’lü likert eklindedir. Hiçbir zaman (1), bazen

(2), s k s k (3), düzenli olarak (4) olarak kabul edilmektedir. Ölçe in tamam  için en

dü ük puan 52, en yüksek puan 208’dir. Ölçe in alfa güvenilirlik katsay  0.94’dir.

Ölçe in alt faktörlerinin alfa de eri ise 0.79-0.87 aras nda de mektedir. Ölçe in

tüm maddeleri olumludur. Ölçe in genel puan  sa kl  ya am biçimi davran lar

puan  vermektedir.

1.23 Ara rman n Etik Boyutu

Halk Sa  Esenlik Ölçe i’nin kullan labilmesi için ölçek sahibi

yazarlar ndan olan Rosemarie Kobau’dan (Bkz. Ek F) izin al nd . Rosemarie Kobau,

ölçek hakk ndaki gerekli bilgileri e-posta yolu ile gönderdi. Alg lanan Esenlik

Ölçe i’nin kullan labilmesi için ölçe in Türkçeye uyarlamas  yapan Cengiz

Karagözo lu’ndan (Bkz. Ek G) e-posta ile yaz  izin al nd . Sa kl  Ya am Biçimi

Davran lar  Ölçe i II’nin kullan labilmesi için ölçe in Türkçe geçerlilik ve

güvenilirlik çal mas  yapan Zuhal Bahar ve Ay e Be er’den (Bkz. Ek H) e-posta

ile yaz  izin al nd .

Ara rman n uygulanabilmesi için Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi

Giri imsel Olmayan Klinik Ara rmalar Etik Kurulu’ndan (Bkz. Ek I) onay al nd .

Ara rman n yürütüldü ü ilçenin kaymakaml ndan (Bkz. Ek ) yaz  izin al nd .

Kat mc lar n sözlü ve yaz  onaylar  al nd .

1.24 Pilot Uygulama

Son olarak ölçek maddelerinin yorumlanabilirlik, yerindelik ve aç kl

incelemek için formun ön uygulamas  05-15 Mart 2015 tarihleri aras nda ara rma

kapsam  d nda tutulan 5 ki i üzerinde yürütüldü. Son  düzeltmeler  bu  5  ki ilik  pilot

uygulama ile yap ld  ve forma son ekli verildi.

1.25 Veri Toplama Araçlar n Uygulanmas

Bir mahalleden al nacak her küme için rastgele bir sokak belirlerdi. Her küme

için girilen sokakta rasgele bir haneden ba layarak her haneden bir yeti kinle

görü mek hedeflenerek, görü meyi kabul edenlere anket ve ölçekler uyguland .
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Küme hacmi olan 7 görü me yap ld nda sokaktaki örneklem sonland ld .

Veriler, ara rmac  taraf ndan yüz yüze görü me yöntemiyle topland .

Türkçeye adaptasyonu yap ld ktan sonra elde edilen HSEÖ’nin Türkçe formu ile

haz rlanan anket ve di er ölçekler birlikte do rudan kat mc ya uyguland . Böylece

toplam 385 kat mc ya ula ld .

1.26 Verilerin De erlendirilmesi

Veriler kodlan p elektronik ortama aktar ld . statistiksel analizde SPSS paket

program  kullan ld . Verilerin analizi için kullan lan yöntemler a da sunuldu.

Halk Sa  Esenlik Ölçe indeki ters sorulan her bir maddenin kodlamas

test olarak yap ld  ve (5’ten 1’e yerine) ihtiyaç duyuldu u gibi 1 ile 5 aras nda bir

ölçe e dönü türüldü (Bann ve ark 2012). Ölçe in 19., 21., 23., 27. ve 33’üncü

maddedeki cevaplar ters kodland . Analizler s ras nda, 10’lu olan di er skorlar

ölçe in orijinalinde yap ld  gibi 5’liye çevrildi.

Geçerlilik çal mas nda, içerik/kapsam geçerlili i uzman görü ü alma (Davis

Tekni i uyguland ), Kapsam Geçerlilik ndeksi hesapland . Yap  geçerlili i için AFA

yap ld . Güvenilirlik çal mas nda ise ölçek ve alt boyutlar n iç tutarl  için

Cronbach alfa katsay , madde - toplam puan analizi için Pearson korelasyon

katsay  hesapland .

Kat mc lara ili kin tan  bilgiler say , yüzde, aritmetik ortalama ve

standart sapma, en küçük ve en büyük de erleri ile ifade edildi. Gruplar aras

kar la rmalar, t testi, varyans analizi ve post hoc testleri kullan larak yap ld .

Anlaml k düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.
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BULGULAR

Halk sa  alan nda kullan lmak üzere, esenlik ile ilgili mevcut durumu

saptamay  sa layacak geçerli ve güvenilir ölçme araçlar na duyulan ihtiyaca cevap

vermek için ortaya konulan bu çal ma bulgular  üç bölümden olu maktad r. Birinci

bölüm kat mc lar  tan mlay  özelliklere ili kin bulgulardan olu maktad r. kinci

bölüm, HSEÖ’nin geçerlilik ve güvenilirlik sonuçlar ndan olu ur iken, üçüncü

bölümde ise kat mc lar n özelliklerine göre HSEÖ ve alt boyutlar  puanlar , AEÖ ve

SYBDÖ toplam puanlar n kar la lmas na ili kin bulgular ortaya konulmaktad r.

1.27 Kat mc lar n Özelliklerine li kin Bulgular

Çal maya al nan bireylerin (% 31,9’u) 40-49 ya  aras ndad r. Kat mc lar n

% 42,9’u kad n, % 57,1’i erkek, % 71,4’ü evli, % 42,6’s  yüksekö retim, % 33,8’i

ortaö retim mezunudur. Kat mc lardan halen bir i te çal anlar % 70,9’dur.

Kat mc lardan % 93,2’si aile ile ya amakta olup, % 59,7’si gelir durumunu; gelir

gidere denk olarak ifade etti. Çal an bireylerden % 28,3’ü memur olarak, % 26,5’i

çi olarak çal r iken, 19,2’si serbest çal maktayd  (Çizelge 3.1).

Çizelge 3.1. Kat mc lar n sosyo-demografik özellikleri.

De kenler n %
Cinsiyet Kad n 165 42,9

Erkek 220 57,1
Ya 29 ve alt  ya 87 22,6

30-39 111 28,8
40-49 123 31,9
50 ve üzeri ya 64 16,6

Medeni Durum Evli 275 71,4
Bekar 91 23,6
Bo anm /E i ölmü 19 4,9

renim durumu lkö renim 79 20,5
Ortaö renim 130 33,8
Yüksekö renim 164 42,6
Yükseklisans/Doktora 12 3,1

Çal ma Durumu Çal yor 273 70,9
Çal yor 112 29,1
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Çizelge 3.1 (Devam). Kat mc lar n sosyo-demografik özellikleri.

Kimin ile ya ad Aile olarak 359 93,2
Arkada la 26 6,8

Gelir Durumunu De erlendirme Gelir giderden az 99 25,7
Gelir gidere denk 230 59,7
Gelir giderden fazla 56 14,5

Meslek Memur 109 28,3
çi 102 26,5

Ev han 48 12,5
Çiftçi 10 2,6
Esnaf, Tüccar, Kendi i i 74 19,2

renci 28 7,3
siz 14 3,6

Kat mc lar n % 55,6’s  kendi sa k durumlar  iyi, % 35,1’i fena de il

olarak ifade ederken, % 87,5’i kronik bir hastal  olmad  belirtti (Çizelge 3.2).

Çizelge 3.2. Kat mc lar n kendi sa k durumunu de erlendirmesi.

n %

Genel Sa k Durumunu De erlendirme Çok iyi 36 9,4
yi 214 55,6

Fena de il 135 35,1

Kronik Hastal k Durumu Var 48 12,5

Yok 337 87,5

1.28 Halk Sa  Esenlik Ölçe inin Geçerlilik ve Güvenilirlik Sonuçlar

Halk Sa  Esenlik Ölçe inin kapsam geçerlili i de erlendirilerek ölçek

maddelerine be  uzman taraf ndan verilen KG  puanlar  Çizelge 2.4’de verilmi ti.

Davis’e (1992) göre Kapsam Geçerlilik Ölçütü 0,80’dir. Ölçe e ait KG  0,97 (23 ve

34 hariç)’dir. Ölçe e ait 23. ve 34. maddelerin skorlar  0.80’in alt ndad r. Bu nedenle

kapsam/içerik geçerlili i yönünden 23. ve 34. madde ölçekten ç kar ld  (Çizelge 2.4).

Ölçe in kalan 12 maddelik hali asl na uygun olarak 5’ten fazla likert veya skora

sahip cevaplar 5’li likert haline dönü türülerek de erlendirildi (Bann ve ark 2012).

Halk sa  esenlik ölçe ine verilen cevaplar n ya amdan memnuniyet ile

ilgili maddelerin da  % 3,9-41,4 aras nda, hayat n anlam  ile ilgili maddelerin



34

da  % 3,1-54,2 aras nda, özerklik ile ilgili maddelerin da  % 4,4-51,8

aras nda, yetkinlik ile ilgili maddelerin da  % 2,6-50,1 aras nda, ili ki ile ilgili

maddelerin da  % 2,3-55,6 aras ndad r (Çizelge 3.3).

Çizelge 3.3. Halk Sa  Esenlik Ölçe ine Verilen Cevaplar n Da .

Madde ve Skor 1 2 3 4 5
Kesinlikle

 kat lm yorumKat lm yorumKarars mKat yorum Kesinlikle
kat yorum

% % % % %
Ya amdan memnuniyet
1. Hayat m ço u yönden ideale yak nd r. 6,3 18,3 26,4 41,4 7,6
4. Hayat artlar m mükemmeldir. 8,4 28,7 34,7 24,3 3,9
6. Hayat m tatmin edici. 5,2 21,0 28,6 37,0 8,1
7. imdiye kadar hayatta istedi im önemli
eyleri elde ettim. 4,4 18,0 31,1 35,0 11,5

8. Hayat  tekrar ya ayabilseydim, hemen
hemen hiçbir eyi de tirmezdim. 17,8 30,3 24,3 21,1 6,5

Hayat n anlam
2. Hayat n belirli bir amac  vard r. 5,7 7,0 10,4 51,6 25,3
9. Hayat  neyin anlaml  k ld n
fark nday m. 3,1 8,3 14,1 54,2 20,3

10.Hayatta tatmin edici bir amaç buldum. 5,8 13,5 23,6 42,2 14,9

Özerklik
5. Hayat  nas l ya ayaca ma karar
vermede kendimi nispeten özgür hissederim. 5,7 16,9 20,8 40,6 15,9

3. Genelde fikir ve dü üncelerimi ifade
etmede kendimi özgür hissederim. 7,3 6,3 16,4 43,2 26,8

12.Günlük hayatta hemen hemen “kendim
olabildi imi” hissederim. 4,4 5,7 17,2 51,8 20,8

Yetkinlik
13.Tan m insanlar yapt m i in ehli
oldu umu söylerler. 2,6 9,4 15,1 48,6 24,3

16.Ço u gün, yapt m eylerde ba ar
duygusu hissederim. 3,4 6,8 19,7 50,1 20,0

14.Genelde kendimi “kapasiteli”
hissederim. 2,6 8,6 17,2 50,1 21,4

li ki
11.Temas kurdu um insanlarla iyi
geçinirim. 3,4 6,8 7,8 55,6 26,4

15.Düzenli olarak etkile imde oldu um
insanlar  arkada m olarak görürüm. 2,3 8,9 20,1 51,3 17,4

17.Hayat mdaki insanlar beni severler ve
sayarlar. 4,2 2,9 11,2 50,1 31,7
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HSEÖ olumlu ve olumsuz etki maddelerine verilen cevaplardan olumlu etki

ile ilgili maddelerin da  % 0,8-53,3 aras nda, olumsuz etki ile ilgili maddelerin

da  % 7,6-37,5 aras ndad r (Çizelge 3.4).

Çizelge  3.4.  HSEÖ  Olumlu  Ve  Olumsuz  Etki  Maddelerine  Verilen  Cevaplar n
Da .

Madde ve Skor 1 2 3 4 5
Hiçbir
zaman Nadiren Bazen Ço u

zaman
Her

zaman
% % % %  %

Olumlu etki
18 Ne eli 1,8 8,3 31,3 49,5 9,1
22. Keyfi yerinde 2,1 7,8 25,8 53,3 11,0
24. Son derece mutlu 1,8 11,2 32,1 43,3 11,5
25. Sakin ve huzurlu 0,8 9,4 25,6 49,1 15,1
20. Memnun 2,1 8,6 31,3 46,9 11,2
26. Hayat dolu 2,6 9,2 30,6 41,1 16,5

Olumsuz etki
27. Hiç bir eyin sizi ne elendiremeyece i kadar
üzgün 21,1 22,4 18,5 14,8 23,2

19. Umutsuz 9,1 26,0 37,5 19,8 7,6
23. Her eyi bir çaba olarak 8,7 18,8 36,0 27,5 9,0
21. De ersiz 27,7 17,8 19,6 14,9 20,1

HSEÖ sosyal ve bedensel sa kla ilgili maddelere verilen cevaplar n sosyal

sa k ile ilgili maddeleri % 2,3-55,8 aras nda, bedensel sa k ile ilgili maddeleri %

2,6-39,0 aras ndad r. Genel sa k durumunu de erlendirme % 1,0-53,8 aras nda, son

30 gün içinde kendini çok sa kl  ve enerji dolu hissetme % 3,6-57,1 aras nda

de mektedir (Çizelge 3.5).
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Çizelge  3.5.  HSEÖ  Sosyal  ve  Bedensel  Sa kla  lgili  Maddelere  Verilen
Cevaplar n Da .

Madde ve Skor 1 2 3 4 5

Hiç tatmin
edici de il

Çok
tatmin
 edici

% % % % %
Sosyal Sa k
28. Aile hayat z 2,6 2,3 11,9 27,3 55,8
29. Arkada lar ve sosyal hayat z 3,9 6,2 19,2 34,3 36,4
29a. Aile ve arkada  d  sosyal
hayat z 4,3 8,0 20,5 34,0 33,2

30. Di erlerine yard m etme
imkân z 4,9 9,4 21,0 33,8 30,9

Bedensel sa k
32. Günlük aktiviteleri
gerçekle tirebilme dereceniz 7,8 6,2 20,5 33,2 32,2

31. Enerji seviyeniz 2,6 8,1 17,7 32,7 39,0

1 2 3 4 5

Kötü Fena
 de il yi Çok

 iyi
Mükem

mel
% % % % %

33. Genel olarak, sa k durumunuzu
nas l ifade edersiniz? 1,0 15,8 53,8 23,6 5,7

0-6 gün 7-12
gün

13-18
gün

19-24
gün

25-30
gün

% % % % %
34. Son 30 günde kaç gün kendinizi
çok sa kl  ve enerji dolu
hissettiniz?

3,6 4,4 57,1 12,5 22,3

Kat mc lar n Halk Sa  Esenlik Ölçe i maddelerinden 5 üzerinden

ald klar  puan ortalamalar  2,68 ile 4,31 aras nda de mekte olup genel ortalama

3,55 0,50 hesapland  (Çizelge 3.6).
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Çizelge 3.6. Halk Sa  Esenlik Ölçe inden Elde Edilen Puanlar .

No Madde n Ort. SS Min Max
1 Hayat m ço u yönden ideale yak nd r 382 3,26 1,04 1  5
2 Hayat n belirli bir amac  vard r 384 3,84 1,06 1  5

3
Genelde fikir ve dü üncelerimi ifade etmede kendimi
özgür hissederim 384 3,76 1,13 1  5

4 Hayat artlar m mükemmeldir 383 2,87 1,00 1  5

5
Hayat  nas l ya ayaca ma karar vermede kendimi
nispeten özgür hissederim 384 3,44 1,12 1  5

6 Hayat m tatmin edici 381 3,22 1,04 1  5
7 imdiye kadar hayatta istedi im önemli eyleri elde ettim 383 3,31 1,04 1  5

8
Hayat  tekrar ya ayabilseydim, hemen hemen hiçbir eyi
de tirmezdim 383 2,68 1,18 1  5

9 Hayat  neyin anlaml  k ld n fark nday m 384 3,80 0,96 1  5
10 Hayatta tatmin edici bir amaç buldum 377 3,47 1,08 1  5
11 Temas kurdu um insanlarla iyi geçinirim 383 3,95 0,96 1  5

12
Günlük hayatta hemen hemen “kendim olabildi imi”
hissederim 384 3,79 0,98 1  5

13 Tan m insanlar yapt m i in ehli oldu umu söylerler 383 3,83 0,99 1  5
14 Genelde kendimi “kapasiteli” hissederim 383 3,79 0,96 1  5

15
Düzenli olarak etkile imde oldu um insanlar  arkada m
olarak görürüm 384 3,73 0,93 1  5

16 Ço u gün, yapt m eylerde ba ar  duygusu hissederim 385 3,77 0,96 1  5
17 Hayat mdaki insanlar beni severler ve sayarlar 385 4,02 0,96 1  5
18 Ne eli hissetme 384 3,56 0,84 1  5
19 Umutsuz hissetme 384 2,91 1,06 1  5
20 Memnun hissetme 384 3,57 0,88 1  5
21 De ersiz hissetme 383 2,82 1,49 1  5
22 Keyfi yerinde hissetme 383 3,63 0,86 1  5
23 Her eyi bir çaba olarak hissetme 367 3,09 1,08 1  5
24 Son derece mutlu hissetme 383 3,51 0,90 1  5
25 Sakin ve huzurlu hissetme 383 3,68 0,87 1  5
26 Hayat dolu hissetme 382 3,60 0,96 1  5

27
Hiç bir eyin sizi ne elendiremeyece i kadar üzgün
hissetme 384 2,97 1,46 1  5

28 Aile hayat ndan memnun olma 385 4,31 0,95 1  5
29 Arkada lar ve sosyal hayat ndan memnun olma 385 3,93 1,07 1  5
29a Aile ve arkada  d  sosyal hayat z 385 3,93 1,07 1  5
30 Di erlerine yard m etme imkân ndan memnun olma 385 3,76 1,13 1 5
31 Enerji seviyesinden memnun olma 385 3,97 1,06 1 5

32
Günlük aktiviteleri gerçekle tirebilme derecesinden
memnun olma 385 3,76 1,19 1 5

33 Genel olarak, sa k durumunu ifade etme 385 3,17 0,80 1  5

34
Son 30 günde kaç gün çok sa kl  ve enerji dolu
hissetme 385 3,45 1,00 1 5
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HSEÖ’nin AFA sonucunda, ölçe in orijinal üç alt boyutlu yap  ile bu

çal mada elde edilen yap n uyu tu u görülmektedir. Ölçek mental, sosyal ve

fiziksel alt boyutlara sahiptir. Ölçe e ait tüm maddelerin faktör yüklerinin ters

kodlanan maddeler d nda 0,40’ n üstünde oldu u görülmü tür. Toplam faktör

de erleri, dü ük de er 0,41 iken en yüksek de er 0,64’dür. Faktör 1 (mental; 1.-27.

sorular); 0,01-0,67; faktör 2 (sosyal; 28.-30. sorular); 0,75-0,83, faktör 3 (fiziksel;

31.-34. sorular); 0,17-0,79 aras nda de mektedir (Çizelge 3.7).

Çizelge 3.7. Halk Sa  Esenlik Ölçe inin AFA sonuçlar .

Madde Genel
F. Yükü

Alan
 F.

Yükü
01. Hayat m ço u yönden ideale yak nd r. ,567 ,593
02. Hayat n belirli bir amac  vard r. ,533 ,572
03. Genelde fikir ve dü üncelerimi ifade etmede kendimi özgür
hissederim. ,475 ,507

04. Hayat artlar m mükemmeldir. ,636 ,624
05. Hayat  nas l ya ayaca ma karar vermede kendimi nispeten
özgür hissederim. ,521 ,536

06. Hayat m tatmin edici. ,614 ,641
07. imdiye kadar hayatta istedi im önemli eyleri elde ettim. ,604 ,606
08. Hayat  tekrar ya ayabilseydim, hemen hemen hiçbir eyi
de tirmezdim. ,551 ,562

09. Hayat  neyin anlaml  k ld n fark nday m. ,565 ,599
10.Hayatta tatmin edici bir amaç buldum. ,619 ,650
11.Temas kurdu um insanlarla iyi geçinirim. ,563 ,599
12.Günlük hayatta hemen hemen “kendim olabildi imi” hissederim. ,638 ,672
13.Tan m insanlar yapt m i in ehli oldu umu söylerler. ,630 ,666
14.Genelde kendimi “kapasiteli” hissederim. ,625 ,654
15.Düzenli olarak etkile imde oldu um insanlar  arkada m olarak
görürüm. ,500 ,537

16.Ço u gün, yapt m eylerde ba ar  duygusu hissederim. ,618 ,638
17.Hayat mdaki insanlar beni severler ve sayarlar. ,552 ,580
18 Ne eli ,601 ,568
19. Umutsuz ,002 ,001
20. Memnun ,636 ,606
21. De ersiz ,058 ,077
22. Keyfi yerinde ,587 ,542
23. Her eyi bir çaba olarak ,129 ,135
24. Son derece mutlu ,574 ,539
25. Sakin ve huzurlu ,492 ,473
26. Hayat dolu ,600 ,560
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Çizelge 3.7 (Devam). Halk Sa  Esenlik Ölçe inin AFA sonuçlar .

27. Hiç bir eyin sizi ne elendiremeyece i kadar üzgün ,045 ,053
28. Aile hayat z ,467 ,769
29. Arkada lar ve sosyal hayat z ,516 ,832
29a. Aile ve arkada  d  sosyal hayat z ,511 ,821
30. Di erlerine yard m etme imkân z ,422 ,747
31. Enerji seviyeniz ,494 ,790
32. Günlük aktiviteleri gerçekle tirebilme dereceniz ,466 ,794
33. Genel olarak, sa k durumunuzu nas l ifade edersiniz? ,141 ,175
34. Son 30 günde kaç gün kendinizi çok sa kl  ve enerji dolu
hissettiniz? ,407 ,712

Ham ölçe in faktör analizinde asl ndaki iki alt alan tek boyut olarak

ayr maktayd  (yetkinlik ve ili ki). Ayr ca iki madde de ba ka boyutlar alt nda yer

almaktayd  (özerklik maddesinde yer alan 12. madde yetkinlik-ili kide, hayat n

anlam nda yer alan 2. madde özerklikte) (Çizelge 3.8).

Çizelge 3.8. HSEÖ’ndeki Maddelerin Faktörlere Göre Da .

Madde no Madde ad

Y
et

ki
nl

ik
-

li
ki

O
lu

m
lu

M
em

nu
n

So
sy

al
O

lu
m

su
z

Ö
ze

rk
A

nl
am

Fi
zi

ks
el

HSEÖ_15 Düzenli olarak etkile imde oldu um
insanlar  arkada m olarak görürüm ,765

HSEÖ_17 Hayat mdaki insanlar beni severler
ve sayarlar ,715

HSEÖ_16 Ço u gün, yapt m eylerde ba ar
duygusu hissederim ,708

HSEÖ_13 Tan m insanlar yapt m i in
ehli oldu umu söylerler ,698

HSEÖ_14 Genelde kendimi “kapasiteli”
hissederim ,663

HSEÖ_11 Temas kurdu um insanlarla iyi
geçinirim ,649

HSEÖ_12 Günlük hayatta hemen hemen
“kendim olabildi imi” hissederim ,594

HSEÖ_26 Hayat dolu hissederim ,795
HSEÖ_24 Son derece mutlu hissetme ,766
HSEÖ_25 Sakin ve huzurlu hissetme ,731
HSEÖ_18 Ne eli hissetme ,730
HSEÖ_22 Keyfi yerinde hissetme ,712
HSEÖ_20 Memnun hissetme ,461
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Çizelge 3.8 (Devam). HSEÖ’ndeki Maddelerin Faktörlere Göre Da .
HSEÖ_06 Hayat m tatmin edici ,755
HSEÖ_04 Hayat artlar m mükemmeldir ,740

HSEÖ_07 imdiye kadar hayatta istedi im
önemli eyleri elde ettim ,676

HSEÖ_08
Hayat  tekrar ya ayabilseydim,
hemen hemen hiçbir eyi
de tirmezdim

,673

HSEÖ_01 Hayat m ço u yönden ideale yak nd r ,550
HSEÖ_29 Arkada k hayat ndan memnun olma ,904

HSEÖ_29a Aile ve arkada  d  sosyal
hayat ndan memnun olma ,904

HSEÖ_28 Aile hayat ndan memnun olma ,610

HSEÖ_30 Di erlerine yard m etme imkân ndan
memnun olma ,550

HSEÖ_27
Hiç bir eyin sizi
ne elendiremeyece i kadar üzgün
hissetme

,898

HSEÖ_21 De ersiz hissetme ,885
HSEÖ_19 Umutsuz hissetme ,818
HSEÖ_23 Her eyi bir çaba olarak hissetme -,551

HSEÖ_03 Genelde fikir ve dü üncelerimi ifade
etmede kendimi özgür hissederim ,754

HSEÖ_05
Hayat  nas l ya ayaca ma karar
vermede kendimi nispeten özgür
hissederim

,631

HSEÖ_02 Hayat n belirli bir amac  vard r ,648

HSEÖ_09 Hayat  neyin anlaml  k ld n
fark nday m ,588

HSEÖ_10 Hayatta tatmin edici bir amaç
buldum ,508

HSEÖ_34 Son 30 günde kaç gün kendini çok
sa kl  ve enerji dolu hissetme ,621

HSEÖ_32
Günlük aktiviteleri
gerçekle tirebilme derecesinden
memnun olma

,519

HSEÖ_31 Enerji seviyeniz ,437

HSEÖ_33 Genel olarak, sa k durumunu ifade
etme ,784

Faktör 1, 2 ve 3’ün maddelere yönelik olarak hangilerini içerdi i

belirlenmi tir. Faktör 1 alt nda toplanan maddelerin halk sa  esenli inin

“mental”, faktör 2 alt nda toplanan maddelerin halk sa  esenli inin “sosyal”,

faktör 3 alt nda toplanan maddelerin halk sa  esenli inin “fiziksel” yönüne

yönelik oldu u tespit edilmi  ve bu do rultuda adland lm r. HSEÖ alt boyutlar

aras ndaki korelasyonun ileri derecede anlaml r. Ham ölçe in (34 madde) genel

cronbach’s alpha katsay lar , HSEÖ toplam nda 0,90, fiziksel 0,56, sosyal 0,68 ve

mental 0,89 alt boyutlar nda da oldukça yüksek iç tutarl k gösterdi i belirlenmi tir

(Çizelge 3.9).
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Çizelge 3.9. Halk Sa  Esenlik Ölçe i alt boyutlar n korelasyonlar  ve
Cronbach’s Alpha Katsay lar .

HSEÖ Fiziksel Sosyal Mental Cronbach’s Alpha

Fiziksel 0,56

Sosyal 0,57* 0,68

Mental 0,43* 0,38 0,89

Toplam 0,62* 0,62* 0,85* 0,90
* p< 0,001

Ölçe in madde-toplam puan korelasyonlar  (1., 2., 3., 4., 6., 8., 9.,  11., 12.,

14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 30. ve 33. maddeler hariç) 5., 7.,

10., 13., 19., 26., 28., 29., 29a., 31., 32. ve 34. maddelerin 0,09-0,56 aras nda

de mektedir. Ç kar lan maddenin at lmas  Cronbach alfa kat say

yükseltmektedir (Çizelge 3.10).

Çizelge 3.10. Halk Sa  Esenlik Ölçe i maddelerinin madde-toplam
korelasyonlar  ve madde ç kar ld nda Cronbach’s Alpha katsay lar .

Madde
no Madde

Madde-
toplam

korelasyonu

Madde
kar ld nda

Cron. Alpha
1 Hayat m ço u yönden ideale yak nd r 0,49 0,90
2 Hayat n belirli bir amac  vard r 0,46 0,90
3 Genelde fikir ve dü üncelerimi ifade etmede kendimi

özgür hissederim 0,42 0,90

4 Hayat artlar m mükemmeldir 0,58 0,90
5 Hayat  nas l ya ayaca ma karar vermede kendimi

nispeten özgür hissederim 0,46 0,90

6 Hayat m tatmin edici 0,54 0,90
7 imdiye kadar hayatta istedi im önemli eyleri elde

ettim 0,53 0,90

8 Hayat  tekrar ya ayabilseydim, hemen hemen hiçbir
eyi de tirmezdim 0,49 0,90

9 Hayat  neyin anlaml  k ld n fark nday m 0,50 0,90
10 Hayatta tatmin edici bir amaç buldum 0,54 0,90
11 Temas kurdu um insanlarla iyi geçinirim 0,50 0,90
12 Günlük hayatta hemen hemen “kendim olabildi imi”

hissederim 0,57 0,90

13 Tan m insanlar yapt m i in ehli oldu umu
söylerler 0,56 0,90

14 Genelde kendimi “kapasiteli” hissederim 0,56 0,90
15 Düzenli olarak etkile imde oldu um insanlar

arkada m olarak görürüm 0,44 0,90

16 Ço u gün, yapt m eylerde ba ar  duygusu
hissederim 0,54 0,90

17 Hayat mdaki insanlar beni severler ve sayarlar 0,51 0,90
18 Ne eli hissetme 0,55 0,90
19 Umutsuz hissetme 0,09 0,90
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Çizelge 3.10 (Devam). Halk Sa  Esenlik Ölçe i maddelerinin madde-toplam
korelasyonlar  ve madde ç kar ld nda Cronbach’s Alpha katsay lar .
20 Memnun hissetme 0,60 0,90
21 De ersiz hissetme 0,13 0,90
22 Keyfi yerinde hissetme 0,54 0,90
23 Her eyi bir çaba olarak hissetme 0,03 0,90
24 Son derece mutlu hissetme 0,53 0,90
25 Sakin ve huzurlu hissetme 0,45 0,90
26 Hayat dolu hissetme 0,55 0,90
27 Hiç bir eyin sizi ne elendiremeyece i kadar üzgün

hissetme 0,13 0,90

28 Aile hayat ndan memnun olma 0,44 0,90
29 Arkada lar ve sosyal hayat ndan memnun olma 0,53 0,90
29a Aile ve arkada  d  sosyal hayat ndan memnun olma 0,52 0,90
30 Di erlerine yard m etme imkâ ndan memnun olma 0,36 0,90
31 Enerji seviyesinden memnun olma 0,47 0,90
32 Günlük aktiviteleri gerçekle tirebilme derecesinden

memnun olma 0,42 0,90

33 Genel olarak, sa k durumunuzu ifade etme 0,15 0,90
34 Son 30 günde çok sa kl  ve enerji dolu hissetme 0,38 0,90

Halk Sa  Esenlik Ölçe i genel toplam ve alt alanlar n puan

ortalamalar n da  Çizelge 3.11’de verilmi tir.

Çizelge 3.11. Halk Sa  Esenlik Ölçe i toplam ve alt boyut puanlar n
da .

Ortalama SS En Küçük
De er

En Büyük
De er

Mental Sa k 3,44 0,59 1,20 5,00

Sosyal Sa k 4,06 0,91 1,00 5,00

Fiziksel Sa k 3,73 0,84 1,00 5,00

Genel Toplam 3,55 0,50 1,79 4,91

Mental sa n alt alan  olan ya amdan memnuniyet maddeleri ile ö renim

durumu ve gelir; hayat n anlam  ile ilgili maddeler ile ö renim durumu; yetkinlik

maddeleri ile çal ma durumu ve meslek; olumsuz etki maddeleri ile ya  gruplar ,

renim durumu, meslek ve sa k durumu aras nda ili ki saptanm r. Ayr ca

Bann’ n seçmi  oldu maddeler: 6, 2, 16, 18, 19, 28, 29, 29a, 33, 34, 31; bizim ölçek

için seçti imiz maddeleri: 7, 10, 5, 13, 26, 19, 28, 29, 29a, 34, 32, 31 göstermektedir

(Çizelge 3.12).
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Çizelge 3.12. HSEÖ maddelerinden al nan puanlar n demografik de kenlerle
ili kisi.

Maddeler ve Alt Boyutlar
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MENTAL SA LIK
Ya amdan memnuniyet
1. Hayat m ço u yönden ideale yak nd r. * ** *** ***
4. Hayat artlar m mükemmeldir. *** * *** *
6. Hayat m tatmin edici. * *** *
7. imdiye kadar hayatta istedi im önemli eyleri elde
ettim.    ** *** ** ***  **

8. Hayat  tekrar ya ayabilseydim, hemen hemen hiçbir eyi
de tirmezdim.    *   **   *

Hayat n anlam
2. Hayat n belirli bir amac  vard r. **
9. Hayat  neyin anlaml  k ld n fark nday m. * * *
10.Hayatta tatmin edici bir amaç buldum. *** **
Özerklik
5. Hayat  nas l ya ayaca ma karar vermede kendimi
nispeten özgür hissederim. **  *

3. Genelde fikir ve dü üncelerimi ifade etmede kendimi
özgür hissederim.    *

12.Günlük hayatta hemen hemen “kendim olabildi imi”
hissederim.
Yetkinlik
13.Tan m insanlar yapt m i in ehli oldu umu
söylerler.  *  * **  *

16.Ço u gün, yapt m eylerde ba ar  duygusu
hissederim.  *  *

14.Genelde kendimi “kapasiteli” hissederim. ** * ** *
li ki

11.Temas kurdu um insanlarla iyi geçinirim.
15.Düzenli olarak etkile imde oldu um insanlar
arkada m olarak görürüm.   *  * *  *

17.Hayat mdaki insanlar beni severler ve sayarlar.
Olumlu etki
18. Ne eli *
22. Keyfi yerinde * *
24. Son derece mutlu * ***
25. Sakin ve huzurlu * * * *** ***
20. Memnun **
26. Hayat dolu * *** *
Olumsuz etki
27. Hiç bir eyin sizi ne elendiremeyece i kadar üzgün * ** *** ** * *** *
19. Umutsuz ** ** *** ** * ***
23. Her eyi bir çaba olarak ** *** ** *
21. De ersiz * *** ** * ** **
SOSYAL SA LIK
28. Aile hayat z *** *** *
29. Arkada k hayat z * * *** * *
29a. Aile ve arkada  d  sosyal hayat z
30. Di erlerine yard m etme imkân z *** **
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Çizelge 3.12 (Devam). HSEÖ maddelerinden al nan puanlar n demografik
de kenlerle ili kisi.
BEDENSEL SA LIK
33. Genel olarak, sa k durumunuzu nas l ifade edersiniz? **
34. Son 30 günde kaç gün kendinizi çok sa kl  ve enerji dolu hissettiniz? ** * ** *** **
32. Günlük aktiviteleri gerçekle tirebilme dereceniz *** *** *
31. Enerji seviyeniz *** * **
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 Maddelerin demografik de kene göre gösterdi i farkl klar n
önemlilik düzeyleri

Yap lan analizler sonucunda 12 maddelik yeni ölçek olu turuldu. Ölçek

maddelerinin seçimi yap rken; faktör yükü yüksek olan  (>0,40) (Costello and

Osborne 2005, Bann 2012), öz de erleri (Eigen Value) 1’den büyük olan

(Büyüköztürk 2002), madde-toplam korelasyonu ortalaman n üzerinde (r>0,50) olan

(Büyüköztürk 2009, Çakmur 2012), cevap klar nda y lma olmay p çe itlilik

gösteren (Bann 2012), ifade bak ndan daha net (Bay k ve Gürbüz 2016),

demografik de kenlere göre farkl k gösteren, ortalamas  a  dü ük ya da yüksek

olmayan, ilgili alt boyutu tek ba na en iyi yans tabilece i dü ünülen, as l ölçekteki

(9 adet) her alt boyutu temsil etmek üzere 3 ana alt boyutta (mental, sosyal, fiziksel)

en az 3 madde olacak ekilde maddeler seçilerek nihai ölçek maddeleri belirlendi.

Sosyal alt alan as l ölçekte iki madde ile temsil edilmekte idi. Ancak uzman

görü leri do rultusunda 29. soru olan “Arkada lar ve sosyal hayat z” maddesinde

tek soruda iki husus soruldu undan, ayr larak nihai ölçekte iki ayr  madde halinde

yer ald . Yetkinlik ile ili ki alt alan  ayn  faktörde bulu tu u için 15 ç kar ld  ve tek

madde ile ölçekte temsil edilerek 12 maddeye indi. 10’lu likert düzenindeki sorular

hem kat mc  taraf ndan cevaplama hem de de erlendirme kolayl  aç ndan 5’li

likert haline dönü türüldü. Ölçe e son ekli verilerek Çizelge 3.13 görüldü ü gibi

son halini ald .
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Çizelge 3.13. HSEÖ son hali.

1.
Bu bölümde, kat labilece iniz veya kat lmayaca z ifadeler bulunuyor. Lütfen
her ifade için ki isel görü ünüzü, kar ndaki klar  kullanarak, belirtiniz. E er
bir ifadeyi anlamazsan z ya da size uygun de ilse, lütfen bo  b rak z.
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le
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tl

yo
ru

m

 a. Hayat  nas l ya ayaca ma karar
vermede kendimi nispeten özgür
hissederim.

1 2 3 4 5

 b. imdiye kadar hayatta istedi im
önemli eyleri elde ettim. 1 2 3 4 5

 c. Hayatta tatmin edici bir amaç
buldum. 1 2 3 4 5

 d. Tan m insanlar yapt m i in ehli
oldu umu söylerler. 1 2 3 4 5

2. A daki duygular , son 30 gününüzün ne kadar nda hissetti inizi yandaki
klar  kullanarak belirtiniz.

Hiçbir
zaman Nadiren Bazen Ço u

zaman
Her

zaman
 a. Umutsuz

1 2 3 4 5

b. Hayat dolu
1 2 3 4 5

3. Lütfen a daki maddelerden ne kadar memnun oldu unuzu 1’den 10’a kadar
olan klar  kullanarak belirtiniz.

klardan 1 “hiç tatmin edici de il”, 10 “ çok tatmin edici” demektir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a. Aile hayat z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b. Arkada k hayat z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c. Aile ve arkada  d  sosyal hayat z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d. Enerji seviyeniz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

e. Günlük aktiviteleri
gerçekle tirebilme dereceniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gün say  Hiç / S r Bilmiyorum /
Emin de ilim

4. Son 30 günde kaç gün çok sa kl  ve
enerji dolu hissettiniz? ………

1 2

Ölçe in son ekline ait toplam ve alt boyutlar na ili kin puan da mlar

belirlendi (Çizelge 3.14).
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Çizelge 3.14. Halk Sa  Esenlik Ölçe i (12 madde için) toplam ve alt boyut
puanlar n da .

Madde
say

lk anketteki
madde

numaralar
Ortalama SS

En
Küçük
De er

En
Büyük
De er

Mental
Sa k 6 7-10-5-13-26-19 3,44 0,59 1,17 5,00

Sosyal
Sa k 3 28-29-29a 4,06 0,91 1,00 5,00

Fiziksel
Sa k 3 31-32-34 3,73 0,84 1,00 5,00

Genel
Toplam 12 3,67 0,58 1,58 5,00

Ölçe in son ekline ait Cronbach's  HSEÖ toplam nda 0,83, fiziksel 0,66,

sosyal 0,76 ve mental 0,69 alt boyutlar nda da oldukça yüksek iç tutarl k gösterdi i

belirlenmi tir. HSEÖ alt boyutlar  aras ndaki korelasyonun ileri derecede anlaml r

(Çizelge 3.15).

Çizelge 3.15. Halk Sa  Esenlik Ölçe i (12 madde için) alt boyutlar n
korelasyonlar  ve Cronbach’s Alpha Katsay lar .

HSEÖ Fiziksel Sosyal Mental Cronbach’s Alpha

Fiziksel 0,66

Sosyal 0,57* 0,76

Mental 0,43* 0,38* 0,69

Toplam 0,78* 0,77* 0,81* 0,83
* p< 0,001

HSEÖ (son hali)  ve alt boyutlar  ile AEÖ ölçe i aras ndaki korelasyona

sonuçlar , ileri derecede anlaml  pozitif bir ili kinin var oldu u göstermi tir (Çizelge

3.16).

Çizelge 3.16. Bireylerin Halk Sa  Esenlik Ölçe i puanlar  ile Alg lanan
Esenlik Ölçe i puanlar  aras ndaki do rusal ili ki (r).

Halk Sa
Esenlik Ölçe i Alg lanan Esenlik Ölçe i

Mental Sa k 0,29*

Sosyal Sa k 0,36*
Fiziksel Sa k 0,43*

Genel Esenlik 0,42*
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*P<0,001

HSEÖ (son hali) ve alt boyutlar  ile SYBDÖ ölçe i aras ndaki korelasyona

sonuçlar , ileri derecede anlaml  pozitif bir ili kinin var oldu u göstermi tir (Çizelge

3.17).

Çizelge 3.17. Kat mc lar n Halk Sa  Esenlik Ölçe i puanlar  ile Sa kl
Ya am Biçimi Davran lar  Ölçe i puanlar  aras ndaki do rusal ili ki (r).

Halk Sa
Esenlik Ölçe i

Sa kl  Ya am Biçimi
Davran lar  Ölçe i

Mental Sa k 0,40*

Sosyal Sa k 0,24*
Fiziksel Sa k 0,41*

Genel Esenlik 0,44*
*P<0,001

1.29 Kat mc lar n Özelliklerine Göre HSEÖ (12 maddelik son hali) ve Alt
Boyutlar  Puan n, AEÖ ve SYBDÖ Toplam Puan n Kar la lmas

Cinsiyetin HSEÖ toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve SYBDÖ toplam puan

ortalamalar  kar la lm r.  Erkeklerin sosyal esenlik puan  ve kad nlar n sosyal

esenlik puan ortalamas ndan daha yüksek olup aras ndaki fark istatistiksel olarak

anlaml r (Çizelge 3.18).

Çizelge 3.18. Cinsiyete Göre HSEÖ ve Alt Boyutlar  Puan n, AEÖ ve SYBDÖ
Toplam Puanlar n Kar la lmas (ort.±SS).

Ölçek Alt Boyut
Erkek Kad n Test

de eri (t) p de eriN Ort ± SS n Ort ± SS

H
SE

Ö

Mental 220 3,47±0,58 165 3,40±0,60 1,170 0,243

Sosyal 220 4,14±0,83 165 3,95±1,01 2,069 0,039*

Fiziksel 220 3,74±0,80 165 3,71±0,89 0,404 0,687

Toplam 220 3,71±0,53 165 3,61±0,63 1,668 0,096

AEÖ Toplam 220 144,24±20,55 165 147,21±23,07 -1,332 0,184

SYBDÖ Toplam 220 125,64±20,07 165 128,37±22,10 -1,266 0,206

Çal ma durumunun HSEÖ toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve SYBDÖ

toplam puan ortalamalar  kar la lm r. Çal an ve çal mayan kat mc lar n
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HSEÖ’nin mental (p=0,000) ve toplam esenlik (p=0,001) puan ortalamalar

aras ndaki fark anlaml r. Puan ortalamalar  çal an kat mc larda daha yüksek

bulunmu tur. Çal ma durumu ile ile AEÖ ve SYBDÖ toplam puan ortalamalar

aras ndaki fark istatistiksel olarak anlaml  bulunmam r (Çizelge 3.19).

Çizelge 3.19. Kat mc lar n Çal ma Durumu Göre HSEÖ ve Alt Boyutlar
Puan n, AEÖ ve SYBDÖ Toplam Puanlar n Kar la lmas (ort.±SS).

Ölçek Alt boyut Çal yor Çal yor Test
de eri (t) p de erin Ort ± SS n Ort ± SS

H
SE

Ö

Mental 273 3,51±0,56 112 3,24±0,60 -4,197 0,000*

Sosyal 273 4,11±0,88 112 3,93±0,99 -1,790 0,074

Fiziksel 273 3,76±0,83 112 3,65±0,86 -1,160 0,247

Toplam 273 3,73±0,55 112 3,51±0,61 -3,417 0,001*

AEÖ Toplam 273 146,81±21,29 112 142,37±22,41 -1,830 0,068

SYBDÖ Toplam 273 126,46±21,41 112 127,66±19,95 0,510 0,610
*p<0,05

Ya  gruplar n HSEÖ toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve SYBDÖ toplam

puan ortalamalar  kar la lm r. Ya  gruplar  ile HSEÖ mental esenlik puan

ortalamas  aras ndaki fark anlaml r (p=0.003). Ya  gruplar  ile AEÖ ve SYBDÖ

toplam puan ortalamalar  aras ndaki fark istatistiksel olarak anlaml  bulunmam r

(Çizelge 3.20).

Ya  gruplar n grup içi HSEÖ toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve

SYBDÖ toplam puan ortalamalar  kar la lm r. 30-39 ya  grubu mental esenlik

puan ortalamas  daha yüksek olup 29 ve alt  ya  grubu puan ortalamalar  aras ndaki

fark istatistiksel olarak anlaml  bulunmu tur (Çizelge 3.20).

Çizelge 3.20. Ya  Gruplar na Göre HSEÖ ve Alt Boyutlar  Puan n, AEÖ ve
SYBDÖ Toplam ve Alt Boyut Puanlar n Kar la lmas (ort.±SS).

Ölçek Alt boyut 29 ve alt 30-39 40-49 50 ve üzeri F p

H
SE

Ö

Mental 3,29±0,62 a 3,60±0,58 3,42±0,56 3,38±0,56 4,80 0,003*

Sosyal 4,08±0,91 4,16±0,82 4,04±0,95 3,89±0,99 1,18 0,316

Fiziksel 3,76±0,90 3,77±0,75 3,69±0,83 3,70±0,92 0,22 0,880

Toplam 3,61±0,60 3,78±0,51 3,64±0,59 3,61±0,61 1,89 0,131

AEÖ Toplam 146,56±22,23 144,62±20,60 147,11±23,02 142,58±20,20 0,74 0,528

SYBDÖToplam 127,97±23,37 125,08±21,41 125,57±19,65öz 130,61±19,08 1,18 0,316
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a 30-39 ya  grubuna göre p<0,05 (Tukey HSD testi ile)

Medeni durumun HSEÖ toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve SYBDÖ

toplam puan ortalamalar  kar la lm r. Medeni durum ile HSEÖ toplam

(p=0,004), mental (p=0,018) ve sosyal (p=0,000) puan ortalamalar  aras ndaki fark

anlaml r (Çizelge 3.21).

Medeni durumlar n grup içi HSEÖ toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve

SYBDÖ toplam puan ortalamalar  kar la lm r. Evli ile bo anm /e i ölmü

kat mc lar n toplam esenlik; evli ve bekar kat mc lar ile bo anm /e i ölmü

kat mc lar n sosyal esenlik puan ortalamalar  aras ndaki fark istatistiksel olarak

anlaml  bulunmu tur ancak mental boyutunda fark anlaml  ç kmam r. Medeni

durum ile AEÖ ve SYBDÖ toplam puan ortalamalar  aras ndaki fark istatistiksel

olarak anlaml  bulunmam r (Çizelge 3.21).

Çizelge 3.21. Medeni Duruma Göre HSEÖ ve Alt Boyutlar  Puan n, AEÖ ve
SYBDÖ Toplam Puanlar n Kar la lmas (ort.±SS).

Ölçek Alt
boyut Evli Bekar Bo anm /E i

ölmü

Test
de eri

(F)

p
de eri

H
SE

Ö

Mental 3,48±0,57 3,35±0,59 3,17±0,63 4,06 0,018

Sosyal 4,13±0,88 4,01±0,89 3,30±1,10 a,b 7,80 0,000

Fiziksel 3,75±0,82 3,72±0,85 3,49±0,96 0,85 0,427

Toplam 3,71±0,57 3,61±0,55 3,28±0,70 a 5,68 0,004

AEÖ Toplam 145,69±22,28 146,37±21,18 138,84±13,52 0,98 0,376

SYBDÖ Toplam 126,94±20,18 127,42±23,33 122,00±20,99 0,54 0,582
a Evli gruba göre p<0,05 (Tukey HSD testi ile)
b Bekar gruba göre p<0,05 (Tukey HSD testi ile)

renim durumunun HSEÖ toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve SYBDÖ

toplam puan ortalamalar  kar la lm r. Ö renim durumu ile HSEÖ’nin toplam

(p=0,000), mental (p=0,002), sosyal (p=0,000) ve fiziksel (p=0,000) esenlik puan ,

AEÖ (p=0,000) ve SYBDÖ (p=0,000) toplam puan ortalamalar  aras ndaki fark

anlaml r (Çizelge 3.22).

renim durumunun grup içi HSEÖ toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve

SYBDÖ toplam puan ortalamalar  kar la lm r. Ortaö retim ve yüksekö retim
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ile ilkö retim mezunu kat mc lar n toplam esenlik; ilkö retim ile yüksekö retim

mezunu kat mc lar n mental esenlik; ortaö retim ve yüksekö retim ile ilkö retim

mezunu kat mc lar n sosyal esenlik; ortaö retim ve yüksekö retim ile ilkö retim

mezunu kat mc lar n fiziksel esenlik puan ortalamalar  aras ndaki fark istatistiksel

olarak anlaml  bulunmu tur. lkö retim ve ortaö retim mezunu kat mc lar ile

yüksekö retim mezunu kat mc lar n AEÖ puan ortalamalar  aras ndaki fark

istatistiksel olarak anlaml r. lkö retim ve yüksekö retim mezunu kat mc lar ile

ortaö retim mezunu kat mc lar n SYBDÖ toplam puan ortalamalar  aras ndaki fark

istatistiksel olarak anlaml  bulunmu tur (Çizelge 3.22).

Çizelge 3.22. Ö renim Durumuna Göre HSEÖ ve Alt Boyutlar  Puan n, AEÖ
ve SYBDÖ Toplam Puanlar n Kar la lmas (ort.±SS).

Ölçek Alt
boyut lkö retim Orta-

retim
Yüksek-

retim
Y.L./

Doktora F p
de eri

H
SE

Ö

Mental 3,23±0,65 3,44±0,58 3,50±0,54 a 3,76±0,41 5,23 0,002

Sosyal 3,70±1,02 4,03±1,00 a 4,25±0,74 a 4,19±0,59 6,98 <0,000

Fiziksel 3,38±0,83 3,68±0,84 a 3,95±0,78 a, b 3,44±0,73 9,60 <0,000

Toplam 3,39±0,62 3,66±0,59 a 3,80±0,51 a 3,79±0,40 9,88 0,000

AEÖ Toplam 138,94±18,50 140,97±16,34a 151,80±24,54a 152,17±27,31 9,94 <0,000

SYBDÖ Toplam 127,76±20,72 b 120,19±19,93 131,64±20,52b 126,17±23,42 7,64 0,000
a lkö retime göre p<0,05 (Tukey HSD testi ile)
b Ortaö retime göre p<0,05 (Tukey HSD testi ile)

Meslek durumunun HSEÖ toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve SYBDÖ

toplam puan ortalamalar  kar la lm r. Meslek ile HSEÖ’nin toplam ve alt

boyut puan ortalamalar , AEÖ puan ortalamalar  aras ndaki fark istatistiksel olarak

anlaml  iken, SYBDÖ toplam puan ortalamalar  aras ndaki fark istatistiksel olarak

anlaml  bulunmam r (Çizelge 3.23).

Meslek durumlar n grup içi HSEÖ toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve

SYBDÖ toplam puan ortalamalar  kar la lm r. Ev han  ile memur ve serbest

çal an kat mc lar n toplam esenlik; Memur ile ev han  ve ö renci kat mc lar n

mental esenlik; memur ile ev han  kat mc lar n sosyal esenlik; memur ile i çi ve

ev han  kat mc lar n fiziksel esenlik puan ortalamalar  aras ndaki fark istatistiksel

olarak anlaml  bulunmu tur. Memur ile i çi, ev han , serbest çal an ve i siz

kat mc lar n; ö renci ile ev han  ve serbest çal an kat mc lar n AEÖ puan

ortalamalar  aras ndaki fark istatistiksel olarak anlaml r. Meslek durumu ile
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SYBDÖ toplam puan ortalamalar  aras ndaki fark istatistiksel olarak anlaml  de ildir

(Çizelge 3.23).

Çizelge 3.23. Mesleklere Göre HSEÖ ve Alt Boyutlar  Puan n, AEÖ ve
SYBDÖ Toplam Puanlar n Kar la lmas (ort.±SS).

Ölçek Alt
boyut

Memur çi Ev
han

Çiftçi
Esnaf,

Tüccar,
Kendi i i

renci siz F p
de eri

H
SE

Ö

Mental
3,54±
0,47

3,46±
0,58

3,20±
0,66 a

3,49±
0,26

3,50±
0,67

3,17±
0,65 a

3,38±
0,48 3,115 0,005

Sosyal
4,29±
0,65

3,94±
0,96

3,70±
1,16 a

4,20±
0,76

4,11±
0,97

4,08±
0,79

3,93±
0,98 2,865 0,010

Fiziksel
3,98±
0,74

3,56±
0,85 a

3,41±
0,96 a

3,50±
0,48

3,77±
0,85

3,94±
0,71

3,71±
0,76

4,105 0,001

Toplam
3,83±
0,46

3,75±
0,48

3,59±
0,61 a

3,73±
0,28

3,35±
0,58

3,59±
0,56

3,57±
0,52 4,174 0,000

AEÖ Toplam
157,87

±
21,08

142,48
±

20,28 a

134,81±
22,33 a, b

150,20
±

19,65

136,39
±

15,23 a, b

153,25
±

19,70

137,50
±

19,04 a
13,583 <0,000

SY
B

D
Ö

Toplam
130,97

±
18,81

124,24
±

23,12

125,08±
20,91

120,00
±

24,11

123,82
±

21,09

133,82
±

16,17

125,64
±

21,98
2,011 0,063

a Memura göre p<0,05 (Tukey HSD testi ile)
b renciye göre p<0,05 (Tukey HSD testi ile)

Gelire ili kin durumun HSEÖ toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve SYBDÖ

toplam puan ortalamalar  kar la lm r. Kat mc lar n gelirine ili kin durum ile

HSEÖ’nin toplam ve alt boyut puan ortalamalar  aras ndaki fark anlaml r. Gelir

durumu ile AEÖ ve SYBDÖ toplam puan ortalamalar  aras ndaki fark istatistiksel

olarak anlaml  bulunmam r (Çizelge 3.24).

Gelire ili kin durumun grup içi HSEÖ toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve

SYBDÖ toplam puan ortalamalar  kar la lm r. Gelir giderden az olarak ifade

edenler ile gelir gidere denk ve gelir giderden fazla olarak ifade eden kat mc lar n

toplam esenlik (p=0,001); mental esenlik (p=0,005); sosyal esenlik (p=0,016);

fiziksel esenlik (p=0,002) puan ortalamalar  aras ndaki fark istatistiksel olarak

anlaml r (Çizelge 3.24).
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Çizelge 3.24. Gelir Durumuna Göre HSEÖ ve Alt Boyutlar  Puan n, AEÖ ve
SYBDÖ Toplam Puan n ve Alt Boyutlar  Puanlar n Kar la lmas .

Ölçek Alt
boyut

Gelir
giderden az

Gelir gidere
denk

Gelir giderden
fazla

Test
de eri

(F)
p

de eri
H

SE
Ö

Mental 3,29±0,59 3,46±0,57 a 3,59±0,60 a 5,295 0,005

Sosyal 3,83±0,98 4,12±0,88 a 4,19±0,84 a 4,184 0,016

Fiziksel 3,48±0,82 3,82±0,81 a 3,81±0,92 a 6,146 0,002

Toplam 3,48±0,61 3,72±0,54 a 3,79±0,61 a 7,687 0,001

A
EÖ Toplam 145,40±20,46 144,77±22,03 148,79±22,45 0,775 0,462

SYBDÖ Toplam 126,40±23,01 126,51±20,24 128,73±20,49 0,276 0,759
a ‘Gelir giderden az’ grubuna göre p<0,05 (Tukey HSD testi ile)

Kat mc lar n birlikte ya ad  ki iye ili kin durumunun HSEÖ toplam ve alt

boyut puanlar , AEÖ ve SYBDÖ toplam puan ortalamalar  kar la lm r.

Kat mc lar n birlikte ya ad  ki iye ili kin durum ile AEÖ puan ortalamalar

aras ndaki fark anlaml r (p=0,027) (Çizelge 3.25).

Kat mc lar n birlikte ya ad  ki iye ili kin durumlar n grup içi HSEÖ

toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve SYBDÖ toplam puan ortalamalar

kar la lm r.  AEÖ toplam puan ortalamas  arkada  ile ya ayanlarda daha

yüksek bulumu tur (Çizelge 3.25).

Çizelge 3.25. Birlikte Ya ad  Ki iye li kin Durumuna Göre HSEÖ ve Alt
Boyutlar  Puan n, AEÖ ve SYBDÖ Toplam Puan n ve Alt Boyutlar
Puanlar n Kar la lmas .
Ölçek Alt boyut Arkada Aile Test de eri (t) p de eri

H
SE

Ö

Mental 3,22±0,62 3,45±0,58 -1,907 0,057

Sosyal 4,03±0,84 4,06±0,92 a,b -0,187 0,852

Fiziksel 3,88±0,84 3,72±0,84 0,900 0,368

Toplam 3,59±0,62 3,67±0,57 -7,747 0,456

AEÖ Toplam 154,62±18,14 144,86±21,80 2,227 0,027

SYBDÖ Toplam 131,04±17,73 126,50±21,18 1,065 0,288
*p<0,05

Bireylerin kendi genel sa k durumunu de erlendirmesi ile HSEÖ toplam ve

alt boyut puanlar , AEÖ ve SYBDÖ toplam puan ortalamalar  kar la lm r.

Bireylerin kendi genel sa k durumunu de erlendirmesi ile HSEÖ toplam
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(p=0,001), mental (p=0,000)ve fiziksel (p=0,003) esenlik puan ortalamalar

aras ndaki fark anlaml r. Bireylerin kendi genel sa k durumunu de erlendirmesi

ile AEÖ ve SYBDÖ toplam puan ortalamalar  aras ndaki fark istatistiksel olarak

anlaml  de ildir (Çizelge 3.26).

Çizelge 3.26. Kendi Genel Sa k Durumunu De erlendirmesine Göre HSEÖ ve
Alt Boyutlar  Puan n, AEÖ ve SYBDÖ Toplam Puan n ve Alt Boyutlar
Puanlar n Kar la lmas .

Ölçek Alt
boyut Fena de il yi Çok iyi

Test
de eri

(F)

p
de eri

H
SE

Ö

Mental 3,32±0,57 b 3,45±0,58 b 3,81±0,56 a 10,927 <0,000

Sosyal 3,98±0,91 4,11±0,87 4,07±1,13 0,823 0,440

Fiziksel 3,55±0,85 3,79±0,81 a 4,01±0,84 a 5,880 <0,003

Toplam 3,55±0,56 3,70±0,56 a 3,93±0,62 a 7,243 <0,001

A
EÖ Toplam 142,73±18,45 147,13±22,48 146,36±27,13 1,745 <0,176

SYBDÖ Toplam 124,33±20,99 128,02±20,23 128,92±24,77 1,487 0,227
a ‘Fena de il’ grubuna göre p<0,05 (Tukey HSD testi ile)
b ‘Çok iyi’ grubuna göre p<0,05 (Tukey HSD testi ile)

Bireylerin kendi genel sa k durumunu de erlendirmesi ile grup içi HSEÖ

toplam ve alt boyut puanlar , AEÖ ve SYBDÖ toplam puan ortalamalar

kar la ld . Genel sa k durumunu fena de il olarak de erlendiren kat mc lar ile

genel sa k durumunu iyi olarak de erlendiren kat mc lar ve genel sa k

durumunu çok iyi olarak de erlendiren kat mc lar n toplam esenlik; fiziksel esenlik;

genel sa k durumunu çok iyi olarak de erlendiren kat mc lar ile genel sa k

durumunu fena de il olarak de erlendiren kat mc lar ve genel sa k durumunu iyi

olarak de erlendiren kat mc lar n mental esenlik puan ortalamalar  aras ndaki fark

istatistiksel olarak anlaml  idi (Çizelge 3.26).



54

2. TARTI MA

Bu bölümde Halk Sa  Esenlik Ölçe ini’nin Türkçe’ye uyarlan ,

geçerlilik ve güvenilirli i, kat mc lar n sosyo-demografik veri formu ile ölçeklerden

(HSEÖ ve SYBDÖ) ald klar  puan ortalamalar  aras ndaki kar la rmalara ili kin

bulgular tart lm r.

2.1 Halk Sa  Esenlik Ölçe ini’nin Türkçe’ye Uyarlan

Ölçek 34 maddeden olu makta olup, orijinal hali ngilizce olan ölçe in

ngilizce’den Türkçe’ye üç ki i taraf ndan çevirisi yap ld . Yap lan çeviriler

ara rmac  ve tez dan man  taraf ndan de erlendirildi ve ölçe in her bir orijinal

maddesinin anlam ve içerik yönünden en iyi biçimde kar layan tercümesi ile Tükçe

versiyonu belirlendi. Bir dil uzman  taraf ndan Türkçe versiyonunun tekrar ngilizce

diline çevirisi yap ld . Tekrar çevirisi ölçek sahibine gönderilerek de erlendirmesine

sunuldu. Ölçek sahibinin önerileri do rultusunda uygun olmayan ifadelerde

düzenleme yap larak Türkçe formu son halini ald . Ölçek kapsam-içerik geçerlili i

için alan nda uzman be  ki inin görü üne sunuldu.

Ölçekte yer alan maddelerin betimsel de erleri, aritmetik ortalama de erleri

2,68 ile 4,31 aras nda de ir iken, standart sapma de erleri de 0,80 ile 1,49 aras nda

de mektedir.

2.2 Halk Sa  Esenlik Ölçe i’nin Geçerlilik ve Güvenilirli i

Ölçme arac ndan elde edilen ölçümlerin tutarl  veya tekrarlanabilir olmas

güvenilirlik, ölçme arac ndan elde edilen ölçümlerden yap lan belirli yorumlar n ve

kullan mlar n uygun ve yeterli olmas  geçerlilik olarak adland lmaktad r (Bademci

2011).

Yap lan geçerlik ve güvenirlik çal malar  sonucunda, orijinali ile ayn  faktör

yap na sahip oldu u belirlenen ölçe in Türkçe formunda toplam 12 madde yer

almaktad r. Ölçe in mental alt boyutunda 6, sosyal alt boyutunda 3, fiziksel alt

boyutunda ise 3 madde yer almaktad r. Ölçekte tersten puanlanmas  gereken toplam

1 madde yer almaktad r. Ölçekten al nacak toplam puan hesaplan rken; mental

boyutunda yer alan maddenin (19. madde) tersten puanlanmas  gerekmektedir.

Ölçekte yer alan 1.-17. aras  her madde, puan de eri olarak “1 = Kesinlikle
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Kat lm yorum”, “2=Kat lm yorum”, “3=Ne kat yorum ne de kat lm yorum”,

“4=Kat lm yorum”, “5=Kesinlikle kat yorum” seçeneklerinden; 18.-27. aras  her

madde, “1=Hiçbir zaman”, “2=Nadiren”, “3=Bazen”, “4=Ço u zaman”, “5=Her

zaman” seçeneklerinden; 28.-32. aras  her madde birden ona kadar olan bir

derecelendirmeden; 33. Madde “1=Mükemmel”, “2=Çok iyi”, “3= yi”, “4=Fena

de il”, “5=Kötü” seçeneklerinden; 34. madde “1=Hiç/S r”, “2=Bilmiyorum/Emin

de ilim”den olu an, likert tipi bir ölçek üzerinde de erlendirilmektedir. Sadece bir

soru (34. maddenin iki bölümden olu maktad r) 34. maddenin ikinci bölümünde, gün

say n belirtilmesini isteyen aç k uçlu soru bulunmaktad r. Ölçekten al nabilecek

en dü ük puan 12, en yüksek puan ise 82’dir. Ölçekten al nan puanlar n yükselmesi,

halk n esenlik durumlar n iyi oldu unu göstermektedir. Uyarlanan ölçe in farkl

kültürdeki Türk toplumlar na ve de ik co rafi bölgelerde yer alan yerle im

yerlerinde uygulanmas , ölçe in geçerli ine ve güvenirli ine katk  sa layacakt r.

Kapsam geçerlili ine yönelik uzman görü ü alma (Davis Tekni i uyguland )

ve Kapsam Geçerlilik ndeksi hesapland . Test sonucunda uzmanlar aras na görü

birli i oldu u belirlenmi  ve ölçülmek istenen alan  temsil etti i belirlenmi tir.

Çal mada uyarlamas  yap lan HSEÖ için faktör analizine ili kin sonuçlar uyarlanan

ölçekte yer alan ifadelerin Türk kültüründe de anla lmas  kolay ve kültürümüze

uygun bir yap  gösterdi i eklinde yorumlanabilir. Ayr ca maddelerin ilgili olduklar

alt ölçek puanlar yla olan ili kilerinin de tatmin edici düzeyde olmas  ölçülmesi

hedeflenen yap n homojenli ini ortaya koymaktad r.

2.3 Kat mc lar n Esenlik Durumu ve Sa kl  Ya am Biçimi Davran lar

Çal mam zda, cinsiyet ile HSEÖ toplam puan  aras ndaki fark erkeklerde,

SYBDÖ toplam puan  aras ndaki fark, kad nlarda daha yüksektir ancak bu fark

istatistiksel olarak anlaml  de ildir. HSEÖ’de erkeklerin kad nlardan daha fazla

esenlik puan na sahip olmas  ancak fark n istatistiksel olarak anlaml  de ildir, benzer

ekilde AEÖ puan  da cinsiyetler aras nda istatistiksel olarak anlaml  de ildir. Vural

ve Bak r (2015)’ n, Tamba  (2011)’ n, Ç nar ve arkada lar  (2011)’n n, lhan ve

arkada lar  (2010)’n n, Kocaakman ve arkada lar  (2010)’n n, Ünalan ve arkada lar

(2007)’n n üniversite ö rencilerinin sa kl  ya am biçimi davran lar

de erlendirdi i çal mas nda da istatistiksel olarak anlaml  olmasa da k z ö renciler

erkek ö rencilerden daha yüksek puan almalar ; Yalç nkaya ve arkada lar
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(2007)’n n sa k çal anlar nda sa kl  ya am biçimi davran lar

de erlendirdikleri çal mas nda; Pasinlio lu ve Gözüm (1998) sa k personelinin

sa k davran lar  de erlendirdi i çal mas nda da kad nlar n erkeklerden daha

fazla puan almas na kar n istatistiksel olarak anlaml  olmamas  çal mam z ile

uyumludur. Özyaz lu ve arkada lar  (2011) hem irelik ö rencilerinin; Karadeniz

ve arkada lar  (2008) üniversite ö rencilerinin sa kl  ya am biçimi davran lar n

belirledikleri çal mas nda, k z ö renciler erkek ö rencilerden daha yüksek puan

ald klar  ve fark n istatistiksel olarak anlaml  oldu unu tespit etmi lerdir. im ek

ve arkada lar  (2012) T p fakültesi ö rencilerinde sa kl  ya am biçimi davran lar

ve ili kili etmenleri de erlendirdikleri çal mas nda; Kafkas ve arkada lar

(2012)’n n beden e itimi ö retmenlerinin sa kl  ya am biçimi davran  düzeylerini

inceledi i çal mas nda erkeklerin kad nlardan daha yüksek puan ald  ancak

fark n istatistiksel olarak anlaml  olmad  belirlemi tir. Tüm bu yap lm

çal malar n sonuçlar  do rultusunda, erkek ya da kad n olmaya göre esenlik ve

sa kl  ya am biçimi davran  de medi i eklinde yorumlanabilir.

Bireylerin çal ma durumuna göre HSEÖ toplam puan  aras ndaki fark,

çal anlarda daha yüksek olup, çal anlar n çal mayanlardan daha fazla esenlik

puan na sahip olmas  istatistiksel olarak anlaml r ve AEÖ puan  ile benzerdir ancak

AEÖ istatistiksel olarak anlaml  de ildir. Bu durum çal ma ile elde edilen gelirin

ki ilerin ekonomik durumlar  üzerinde olumlu etkiye sahip olmas  ve ekonomik

gelirin ki ilerin esenli i üzerinde büyük etkiye sahip olmas  durumu ile aç klanabilir.

SYBDÖ puanlar  aras nda fark istatistiksel olarak anlaml  de ildir. Çal ma durumu

ki ilerin sa kl  ya am biçimi davran  üzerinde büyük ölçüde etkili oldu u ancak

tamamen etkili de ildir olarak yorumlanabilir. Çal mayan bireylerde sa kl  ya am

biçimi davran  sergileyebilmektedir.

Bireylerin ya  gruplar na göre; HSEÖ, AEÖ ve SYBDÖ’de gruplar aras nda

ki fark istatistiksel olarak anlaml  de ildir. Yalç nkaya ve arkada lar  (2007)

çal mas nda 40 ya  ve üzeri grubun; Cürcani ve arkada lar  (2010)’n n hem irelerin

sa kl  ya am biçimi davran lar  ve etkileyen faktörleri inceledikleri çal mas nda

18-25 ya  grubunun daha yüksek puan ald ; Aksoy ve Uçar (2014)’ n hem irelik

rencilerinin sa kl  ya am biçimi davran lar  de erlendirdikleri çal mas nda 24

ya  ve üzeri ya  grubunun; Karadeniz ve arkada lar  (2008) çal mas nda 21 ya  ve
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üzeri olanlar n; Ünalan ve arkada lar  (2007) çal mas nda 23-25 ya  grubunun;

Pasinlio lu ve Gözüm (1998) 18-25 ya  grubunun daha yüksek puan ald  ancak

istatistiksel olarak anlaml  olmad  tespit etmi lerdir. Altay (2006) 15–49 ya  evli

kad nlar n sa kl  ya am biçimi davran lar  de erlendirdi i çal mas nda, 30-39

ya  grubunun; Tamba  (2011) çal mas nda, 21-23 ya  grubunun; Altay ve

arkada lar  (2015)’n n hem irelerin sa kl  ya am biçimi davran lar

de erlendirdi i çal mas nda 41 ya  ve üzeri ya  grubunun daha yüksek puan ald

ve fark n istatistiksel olarak anlaml  oldu unu tespit etmi tir. Bu durum eri kin

dönemdeki insanlar n daha çok sa klar  önemsediklerini dü ündürmektedir. Polat

ve Bayrak-Kahraman (2013) ya  bireylerin sa kl  ya am biçimi davran lar  ve

alg lanan sosyal destek aras ndaki ili kini de erlendirdi i çal mas nda, ya lanma ile

ortaya ç kan sorunlar n ancak sa kl  ya am tarz n te vik edilmesi ile

labilece ini öne sürmü tür.

Bireylerin medeni durumuna göre; HSEÖ toplam puan n bo anm /e i

ölmü lerin bekar ve evlilere göre daha dü ük esenlik puan na sahip olmas

istatistiksel olarak anlaml r ve AEÖ puan  ile uyumludur ancak AEÖ ve

SYBDÖ’nde gruplar  aras nda ki puan fark  istatistiksel olarak anlaml  de ildir. Bu

durum göstermektedir ki, bo anma ve e in ölmesi durumunun ki iler üzerinde

olumsuz etkiye sahip olmas  ki ilerin esenlik durumunu da etkilemektedir. Kafkas ve

arkada lar  (2012)’n n, lhan ve arkada lar  (2010)’n n, Türkol ve Güne  (2012),

Pasinlio lu ve Gözüm (1998)’ün çal malar nda evliler; Cürcani ve arkada lar

(2010)’n n; Aksoy ve Uçar (2014)’ n çal malar nda ise bekarlar SYBDÖ’den daha

yüksek puan almas na kar n istatistiksel olarak anlaml  de ildir. Yap lan çal malar

göstermektedir ki, bireylerin medeni durumu sa kl  ya am biçimi davran

göstermelerinde etkiye sahip olmad eklinde yorumlanabilir.

Bireylerin ö renim durumuna göre; HSEÖ ve AEÖ toplam puanlar

aras ndaki fark yüksekö retim ve ortaö retim mezunlar n ilkö retim mezunlar na

göre daha yüksek olup istatistiksel olarak anlaml r. Bu durum, ö renim durumunun

bireylerin esenli i üzerinde olumlu etkiye sahip oldu unu göstermektedir. SYBDÖ

toplam puan  aras ndaki fark ise yüksekö retim ve ilkö retim mezunlar n

ortaö retim mezunlar na göre daha yüksek olup istatistiksel olarak anlaml r.

Yalç nkaya ve arkada lar  (2007) çal mas nda ö renim durumu lisans olanlarda
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daha yüksek puan oldu unu ve fark n istatistiksel olarak anlaml  oldu unu

belirlemi tir. Bu durumda, ö renim durumunun sa kl  ya am biçimi davran

göstermede etkili oldu u söylenebilir. Sa kl  ya am biçimi davran lar , ya am n ne

kadar erken dönemlerinde geli tirilirse o kadar sa kl  ömür sürme olas

artacakt r. Okul y llar  da bu amaca yönelik olarak kaç lmamas  gereken bir

dönemdir. Ertop ve arkada lar  (2012) olumlu sa k davran  geli tirmeye yönelik

uygulama a rl kl  derslere ve etkinliklere yer verilmesi önerisinde bulunmu tur.

Bireylerin meslek durumuna göre; HSEÖ toplam puanlar  aras ndaki fark, ev

han mlar n memur olanlara göre, AEÖ’nde ise i çi, ev han , tüccar/kendi i i

olanlar ve i sizlerin memur olanlara göre, ayr ca ev han  ve tüccar/kendi i i

olanlar n ö rencilere göre daha dü ük puan  olup istatistiksel olarak anlaml r. Bu

durumda memur olmakla, i  ile ilgili kayg  durumunun azaltmas  ve gelir aç ndan

düzenli bir gelir sa lamas ndan, ö rencilerde ise gelir ile ilgili ciddi kayg  ta yor

olabileceklerinden dolay  esenlik üzerinde olumlu etki gösterdi i ile aç klanabilir.

SYBDÖ toplam puan  aras ndaki fark istatistiksel olarak anlaml  de ildir. Bu sonuç

göstermektedir ki meslek durumu sa kl  ya am biçimi davran  göstermede etkili

de ildir ve her meslek grubu sa kl  ya am biçimi davran  sergileyebilir.

Bireylerin gelir durumuna göre; HSEÖ’nden gelir gidere denk ve gelir

giderden fazla olarak ifade edenler, gelir giderden az olarak ifade edenlerden daha

fazla puana sahip olup, gruplar aras ndaki fark istatistiksel olarak anlaml r. AEÖ ve

SYBDÖ toplam puan  aras ndaki fark istatistiksel olarak anlaml  de ildir. Vural ve

Bak r (2015)’ n çal mas nda, aile gelirini gelir giderden fazla olarak de erlendiren

rencilerin; Altay ve arkada lar  (2015) çal mas nda gelir gidere e it olarak

de erlendirenlerin hem irelerin puanlar  daha yüksek ancak fark istatistiksel olarak

anlaml  de ildir. im ek ve arkada lar  (2012), Ç nar ve arkada lar  (2011)’n n

çal mas nda ekonomik durumunu çok iyi-iyi olarak de erlendiren ö rencilerin

puanlar  daha yüksek olup istatistiksel olarak anlaml r. Özyaz lu ve arkada lar

(2011), Türkol ve Güne  (2012) çal malar nda gelir düzeyini iyi olarak

de erlendirenlerin daha yüksek puan ald klar  ancak fark n istatistiksel olarak

anlaml  olmad  belirlemi lerdir. Bu durum gelir durumunun ki ilerin alg

üzerine de erlendirilmesi, bir ba ka deyi le ki ilerin beklentisi orant nda gelirini

de erlendirmesi, yani standart ve net bir ölçme kriteri ile de erlendirilememesi
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nedeni ile daha belirgin sonuçlar n ortaya koyulamamas ndan kaynaklan yor olabilir.

Bireylerin birlikte ya ad  ki iye ili kin durumuna göre; HESÖ ve SYBDÖ

toplam puanlar  aras ndaki fark n istatistiksel olarak anlaml  olmad  saptanm r.

AEÖ’den arkada  ile ya ayanlar n ailesi ile ya ayanlardan en yüksek puan  ald  ve

toplam puanlar  aras ndaki fark n istatistiksel olarak anlaml  oldu u belirlenmi tir.

Aksoy ve Uçar (2014) çal mas nda üniversite e itimi boyunca evde ailesi ile

ya ayanlar n; im ek ve arkada lar  (2012) ailesi ile birlikte kalan ö rencilerin daha

yüksek puan ald  ancak fark n istatistiksel olarak anlaml  olmad  tespit

etmi tir. Ünalan ve arkada lar  (2007) çal mas nda, arkada lar  ile veya evde yaln z

ya ayan ö rencilerin daha yüksek puan ald  ve fark n istatistiksel olarak anlaml

oldu unu tespit etmi tir. Bu durum, birlikte ya an lan ki ilerin, bireylerin

esenliklerinin ve sa kl  ya am biçimi davran lar na etkisi olmad  ancak

gruptaki ki ileri etkileyen farkl  bir durumun olabilece ini dü ündürtmü tür.

Bireylerin kendi genel sa k durumlar  de erlendirme durumuna göre;

HSEÖ’nde iyi ve çok iyi olarak de erlendirenler fena de il olarak de erlendirenlere

göre daha yüksek puan alm  olup fark istatistiksel olarak anlaml r. AEÖ ve

SYBDÖ puanlar nda ise gruplar aras ndaki fark istatistiksel olarak anlaml  de ildir.

Ki ilerin kendilerini de erlendirdikleri sa k durumu alg  ile ölçekten elde edilen

puan fark  paralellik göstermektedir. Cihangiro lu ve Deveci (2011)’n n

rencilerinin sa kl  ya am biçimi davran lar  ve etkileyen faktörleri inceledikleri

çal mas nda sa k durumlar  iyi olarak alg layanlar n daha yüksek puan

ald klar  ve fark n istatistiksel olarak anlaml  oldu unu ortaya koymu tur. im ek

ve arkada lar  (2012) çal mas nda sa k alg  orta olanlar n; Altay ve arkada lar

(2015) çal mas nda sa  çok iyi olarak alg layanlar n daha yüksek puan

ald klar  ancak fark n istatistiksel olarak anlaml  olmad  belirlemi tir. Sa k

durum alg n, sa kl  ya am biçimi davran  sonucu ortaya ç km  olabilece inin

ya da sa kl  ya am biçimi davran  ortaya konuldu u için alg n olumlu yönde

olabilece ini akla getirmektedir.



60

SONUÇ ve ÖNER LER

Halk Sa  Esenlik Ölçe i’nin Türkiye için geçerlilik ve güvenilirli ini ve

kat mc lar n sa kl  ya am biçimi davran lar  belirlemek amac yla yap lan

ara rma sonuçlar  belirlenmi tir.

5. 1. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri

5. 1. 1. Geçerlilik Analizleri Sonuçlar

Yap lan analizler ile ölçe in, dil, kapsam, ölçüt ve yap  geçerlili i s nanarak

geçerlili i saptanm r.

Ölçe in dil geçerlili i için ngilizce’den Türkçe’ye çeviri, Türkçeden

ngilizce’ye geri çeviri yap lm r. Ölçe in kapsam/içerik geçerlili i için uzman

görü üne ba vurulmu  ve uzman görü leri do rultusunda Kapsam Geçerlilik ndeksi

testi uygulanarak ölçe in içerik geçerlili i saptanm r (0,80 de eri ölçüt olarak

kabul edilmi tir). Ölçe e ait KG  0,97 (23 ve 34 hariç)’dir. Ölçe e ait 23. ve 34.

maddelerin skorlar  0.80’in alt nda olup, kriteri sa lamamaktad r. Bu nedenle

kapsam/içerik geçerlili i yönünden 23. ve 34. madde ölçekten ç kar lm r.

Ölçe in ölçüt geçerlili i için, ölçe in kendisinin toplam puan  ve alt boyutlar

ile paralel ölçek aras nda pozitif yönde ve anlaml  bir ili ki bulunmu tur.

Örneklemin faktör analizi için yeterli olup olmad  de erlendirmek

amac yla madde toplam korelasyonu, madde ç kar ld nda cronbach alpha katsay

test edilmi tir. Madde toplam korelasyonu ters kodlanan madde d nda 0,38-0,56

aras nda, madde ç kar ld nda cronbach alpha katsay  0,90 olarak de mektedir.

Ölçekteki tüm maddeler için bu katsay lar genel kabul gören 0,20’nin üzerindedir.

Ölçe in yap  geçerlili i için faktöryel yap na AFA yöntemi kullan lm  ve

analizler yap lm r. Ölçe e ait tüm maddelerin faktör yükleri ters kodlanan madde

nda en dü ük 0,41 olup, ölçe in orijinal üç alt boyutlu yap  ile bu çal mada

elde edilen yap n uyu tu u görülmü tür. Birinci faktörde alt  madde

bulunmaktad r. kinci faktör üç maddeden olu maktad r. Üçüncü faktörde ise, üç

madde bulunmaktad r. Böylece ölçe in faktör analizi için uygunlu u belirlenmi tir.
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5. 1. 2. Güvenilirlik Analizleri Sonuçlar

Halk Sa  Esenlik Ölçe i’nin madde analizi için, madde toplam puan

korelasyonu incelenmi tir. Madde 23’ün ve madde 34’ün 0,20 s n alt nda

oldu u belirlenmi , toplam madde korelasyon puanlar  aras nda anlaml  bir ili ki

vard r. Ancak 23. ve 34. maddelerin ç kar larak at lmas  Cronbach alfa kat say

yükseltmektedir bu maddeler ç kar lm , daha sonra ölçek orijinal madde say  ile

benzerlik göstermesi amaçlanarak 12 madde belirlenmi tir.

HSEÖ’nin iç tutarl k Cronbach Alpha katsay  0,90 bulunmu tur. Alt ölçek

Cronbach Alpha de erleri 0,56-0,89 aras nda olup, 23. ve 34. maddeler hariç, alt

boyutlar nda oldukça yüksek iç tutarl k gösterdi i belirlenmi tir. HSEÖ alt

boyutlar  aras ndaki korelasyonun ileri derecede anlaml r ve ölçek ve alt ölçekler

kabul edilebilir düzeyde iç tutarl k göstermektedir.

One-Way ANOVA tesi ve t testi ile HESÖ ve alt ölçeklerinin madde

ortalamalar  aras ndaki fark s nanm , ortalamalar aras nda ileri düzeyde anlaml k

bulunmu tur (P<0,000).

HSEÖ ve alt ölçeklerinin ç Tutarl k Katsay  ve Madde Analizi, s ras  ile

cronbach alpha güvenilirlik katsay  ve madde toplam puan korelasyonlar  test

güvenilirlik analizleri ile güvenilirli i saptanm r.

5. 2. Sa kl  Ya am Biçimi Davran lar le lgili Sonuçlar

SYBDÖ ölçe i ile Halk Sa  Esenlik Ölçe i ve alt boyutlar  aras nda ileri

derecede anlaml  pozitif bir ili kinin var oldu u sonucuna var lm r. Ayr ca

renim durumu sa kl  ya am biçimi davran  üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

Sonuç olarak, “Halk Sa  Esenlik Ölçe i”nin geçerlili i ve güvenilirli i

sa lanm r. Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çal mas  yap lan HSEÖ’nin

ara rmac lar taraf ndan, farkl  bölgelerde, daha büyük örnek gruplar nda

uygulanarak de mezli inin ara lmas , ölçe in özellikli gruplarda (kronik

hastal , engelli olan bireyler gibi), farkl  disiplinlerde (sa k, e itim, güvenlik

birimlerinde çal anlar, i sizler, ö renciler gibi) geçerlilik ve güvenirli inin

de erlendirilmesinde kullan lmas  önerilmektedir.
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4. EKLER

EK A: Ölçek çin Uzman De erlendirme Formu

Bu bölümde, kat labilece iniz veya kat lmayaca z ifadeler bulunuyor. Lütfen her
ifade için ki isel görü ünüzü, kar ndaki klar  kullanarak, belirtiniz. E er bir
ifadeyi anlamazsan z ya da size uygun de ilse, lütfen bo  b rak z.
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1 2 3 4

Hayat m ço u yönden ideale yak nd r.
1 2 3 4 5

Hayat n belirli bir amac  vard r.
1 2 3 4 5

Fikir ve dü üncelerimi ifade etmede kendimi
özgür hissederim. 1 2 3 4 5

Hayat artlar m mükemmeldir.
1 2 3 4 5

Hayat  nas l ya ayaca ma karar vermede
kendimi nispeten özgür hissederim. 1 2 3 4 5

Hayat mdan memnunum.
1 2 3 4 5

imdiye kadar hayatta istedi im önemli eyleri
elde ettim. 1 2 3 4 5

Hayat  tekrar ya ayabilseydim, hemen hemen
hiçbir eyi de tirmezdim. 1 2 3 4 5

Hayat  neyin anlaml  k ld n fark nday m.
1 2 3 4 5

Hayatta tatmin edici bir amaç buldum.
1 2 3 4 5

Temas kurdu um insanlarla iyi geçinirim.
1 2 3 4 5

Günlük hayatta hemen hemen “kendim
olabildi imi” hissederim. 1 2 3 4 5

Tan m insanlar yapt m i in ehli oldu umu
söylerler. 1 2 3 4 5

Kendimi s k s k çok kapasiteli hissederim.
1 2 3 4 5

Düzenli olarak etkile imde oldu um insanlar
arkada m olarak görürüm. 1 2 3 4 5

Ço u gün, yapt m eylerde ba ar  duygusu
hissederim. 1 2 3 4 5

Hayat mdaki insanlar beni önemserler.
1 2 3 4 5
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daki duygular  son 30 günün ne kadar nda hissetti inizi yandaki klar
kullanarak belirtiniz.

H
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kl
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de

1 2 3 4

Ne eli
1 2 3 4 5

Umutsuz
1 2 3 4 5

Memnun
1 2 3 4 5

De ersiz
1 2 3 4 5

Keyfi yerinde
1 2 3 4 5

Her eyi bir çaba olarak
1 2 3 4 5

Son derece mutlu
1 2 3 4 5

Sakin ve huzurlu
1 2 3 4 5

Hayat dolu
1 2 3 4 5

Hiç bir eyin sizi ne elendiremeyece i kadar
üzgün 1 2 3 4 5

Lütfen a daki maddelerden ne kadar memnun oldu unuzu 1den 10a kadar
olan klar  kullanarak belirtiniz. klardan 1 “çok ikâyetçi”, 10 “ çok
memnun” demektir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
Aile hayat z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkada lar ve sosyal
hayat z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Di erlerine yard m etme
imkân z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enerji seviyeniz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Günlük aktiviteleri
gerçekle tirebilme
dereceniz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Genel olarak, sa k
durumunuzu nas l ifade
edersiniz?

Mükemmel Çok iyi yi Orta Kötü 1 2 3 4

1 2 3 4 5

Son 30 günde kaç gün çok sa kl
ve enerji dolu hissettiniz?

Gün say : Hiç / S r Bilmiyorum /
Emin de ilim 1 2 3 4

……… 1 2
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EK B: HSEÖ’nin çeviri ve geri çeviri sonuçlar

No English Türkçesi Back translation

1 In most ways my life is close to
ideal Hayat m ço u yönden ideale yak nd r In most ways my life is close to

ideal

2 My life has a clear sense of
purpose Hayat n belirli bir amac  vard r There is a particular purpose of

my life

3 I generally feel free to express
my ideas and opinions

Genelde fikir ve dü üncelerimi ifade
etmede kendimi özgür hissederim

I feel free myself to express my
feelings and thoughts

4 The conditions of my life are
excellent Hayat artlar m mükemmeldir My living conditions are

excellent

5 I feel like I am free to decide for
myself how to live my life

Hayat  nas l ya ayaca ma karar
vermede kendimi nispeten özgür
hissederim

I feel myself free to decide how I
live my life

6 I am satisfied with my life Hayat m tatmin edici I'm satisfied with my life

7 So far I have gotten the
important things I want in life

imdiye kadar hayatta istedi im önemli
eyleri elde ettim

I have important things that I
want in life so far

8 If I could live my life over, I
would change almost nothing

Hayat  tekrar ya ayabilseydim, hemen
hemen hiçbir eyi de tirmezdim

If I could live my life again, I
would change almost nothing

9 I have a good sense of what
makes my life meaningful

Hayat  neyin anlaml  k ld n
fark nday m

I can recognize what the things
that give meaning to my life

10 I have discovered a satisfying
life purpose Hayatta tatmin edici bir amaç buldum I have a goal in life that I find

satisfactory

11 I get along well with people I
come into contact with Temas kurdu um insanlarla iyi geçinirim I get along well with people that

I communicate

12 Most days I feel a sense of
accomplishment from what I do

Günlük hayatta hemen hemen “kendim
olabildi imi” hissederim

I think I am as much as “I could
be as myself” in everyday life

13 People I know tell me I am
competent at what I do

Tan m insanlar yapt m i in ehli
oldu umu söylerler

The people that I know say “I
am professional on my job”

14 I often feel very capable Genelde kendimi “kapasiteli” hissederim Generally I feel myself “enough”

15 I consider the people I regularly
interact with to be my friends

Düzenli olarak etkile imde oldu um
insanlar  arkada m olarak görürüm

I assume the people that I meet
regularly as my friend

16 I feel like I can pretty much be
myself in daily situations

Ço u gün, yapt m eylerde ba ar
duygusu hissederim

Most of the time I found myself
successful on the things I did

17 People in my life care about me Hayat mdaki insanlar beni severler ve
sayarlar

The people in my life care for
me

18 Cheerful Ne eli hissetme Cheerful
19 Hopeless Umutsuz hissetme Hopeless
20 Satisfied Memnun hissetme Satisfied
21 Worthless De ersiz hissetme Worthless
22 In good spirits Keyfi yerinde hissetme In fine fettle
23 That everything was an effort Her eyi bir çaba olarak hissetme Everything was very difficult.
24 Extremely happy Son derece mutlu hissetme Extremely happy.
25 Calm and peaceful Sakin ve huzurlu hissetme Quiet and peaceful
26 Full of life Hayat dolu hissetme Full of life

27 So sad that nothing could cheer
me up

Hiç bir eyin sizi ne elendiremeyece i
kadar üzgün hissetme Sad to death

28 Family life Aile hayat ndan memnun olma Home life

29 Friends and social life Arkada lar ve sosyal hayat ndan memnun
olma Friends and social life

30 Ability to help others Di erlerine yard m etme imkân ndan
memnun olma Opportunity to help others

31 Satisfaction with energy level Enerji seviyesinden memnun olma Satisfaction with your life
energy

32 Extent able to carry out daily
activities

Günlük aktiviteleri gerçekle tirebilme
derecesinden memnun olma Capacity to make everyday tasks

33 Self-reported health status Genel olarak, sa k durumunuzu ifade
etme

Overall, how would you express
your state of health

34 Number of days felt very
healthy and full of energy

Son 30 günde çok sa kl  ve enerji dolu
hissetme

How many days have you felt
healthy and energetic in last 30
days?
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EK C: Kat mc lar n Onaylar çin Yaz  Aç klama ve Veri Formu

ANKET FORMU

Halk Sa  Esenlik Ölçe i: Türkçe Versiyonu Geçerlilik ve Güvenilirlik
Çal mas  ve Sa kl  Ya am Biçimi Davran lar n De erlendirilmesi Anketi

Say n kat mc  Ak ehir lçesinde “Halk Sa  Esenlik Ölçe i: Türkçe Versiyonu Geçerlilik
ve Güvenilirlik Çal mas  ve Sa kl  Ya am Biçimi Davran lar n De erlendirilmesi”
amac yla bir ara rma yapmaktay z. Çal mam z anket formu ve 3 farkl  ölçek formundan
olu maktad r. Verdi iniz bilgiler gizli tutulacak ve sadece bilimsel amaçla kullan lacakt r.
Çal mam z bilimsel bir ara rma olup denetim özelli i ta mamaktad r. Bu bilgiler
ara rmac  d nda kimse taraf ndan görülmeyecektir.

Ara rmaya kat lmay  kabul ediyorum ( )

mza

1- Ad z: …………………......................

2- Cinsiyetiniz:
a) Erkek b) Kad n

3- Ya z: …………………………

4- Medeni durumunuz:
a) Evli b) Bekar c) Bo anm d) Ayr  ya yor e)E i ölmü
f) Evli gibi ya yor g)Di er, belirtiniz………………….

5- renim durumunuz:
a) lkokul/ lkö retim b) Ortaokul/Ortaö retim c) Lise
d) Üniversite e) Master f) Doktora

6- uanda ö renim görüyor musunuz / okuyor musunuz? a)Evet b)Hay r

7- Hangi alanda ö renim görüyor/okuyorsunuz? …………………………………...

8- Çal yor musunuz? a) Evet  b) Hay r

9- Mesle iniz? ……………………………………………………………

10- Ya ad z ev kime ait?
a) Kendime  b)E ime c)Anne veya babaya   d)Çocu uma   e)Kira

11- Gelir durumunuzu nas l de erlendiriyorsunuz?
a) Gelir giderden az b) Gelir gidere e it c) Gelir giderden fazla

12- Kiminle birlikte ya yorsunuz?
a) Yaln z  b) Anne c) Baba d) Anne ve baba e) Karde f)E
g) Çocuklar mla h)E  ve çocuklar mla i)Di er, belirtiniz………..

13- Genel sa k durumunuzu nas l de erlendiriyorsunuz?
a) Çok iyi b) yi c) Fena de il e) Kötü g)Çok kötü

Mahalleniz:
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14- k s k hastalan r m z?  a) Evet b) Hay r

15- Herhangi bir sürekli hastal z var m ?
a) Evet (16-24 aras ndaki sorular  cevaplay z)
b) Hay r (25. sorudan devam ediniz)

16- Hastal z nedir? ……………………………………………………………….

17- Hastal z ne zaman ortaya ç kt ? ……………………………………………..

18- Hastal z sonras nda günlük i lerinizde yard ma ihtiyaç duydunuz mu?
a) Evet  b) Hay r

19- Hastal z sonras nda bak za yard m eden ki i var m ?
a) Evet  b) Hay r

20- Hastal z sonras nda bak za yard m eden ki i kim? ……………………….

21- Hasta olduktan sonra medeni halinizde de iklik oldu mu? a) Evet  b) Hay r

22- Hastal z sonras nda i inize devam ettiniz mi?  a) Evet  b) Hay r

23- Hastal z sonras nda e itiminize devam ettiniz mi? a) Evet  b) Hay r

24- Hastal z sonras nda sosyal hayat za devam ettiniz mi? a) Evet  b) Hay r

25- Herhangi bir engeliniz var m ?
a) Evet (26-35 aras ndaki sorular  cevaplay z)
b) Hay r (Bir sonraki sayfadan devam ediniz)

26- Engeliniz nedir? ………………………………………………………………….

27- Engeliniz ne zaman ortaya ç kt ? ………………………………………………..

28- Engelinizin sebebi nedir?
a)Do umsal b) Do um s ras nda c) Trafik kazas
d) Yüksekten dü me e) Hastal k f) Silahla yaralanma
g) Tümör h)Di er, belirtiniz……………………………………

29- Engeliniz sonras nda günlük i lerinizde yard ma ihtiyaç duydunuz mu?
a) Evet  b) Hay r

30- Engeliniz sonras nda bak za yard m eden ki i var m ?
a) Evet  b) Hay r

31- Engeliniz sonras nda bak za yard m eden ki i kim? ………………………….

32- Engelli olduktan sonra medeni halinizde de iklik oldu mu? a)Evet  b)Hay r

33- Engeliniz sonras nda i ine devam ettiniz mi? a) Evet  b) Hay r

34- Engeliniz sonras nda e itiminize devam ettiniz mi?  a) Evet  b) Hay r

35- Engeliniz sonras nda sosyal hayat za devam ettiniz mi?  a)Evet  b)Hay r
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EK Ç: Halk Sa  Esenlik Ölçe i

HALK SA LI I ESENL K ÖLÇE

Say n kat mc ,
Genel olarak sa n nas l oldu unu ve herhangi bir ikayetinizin olup
olmad  ö renmek amac yla bir ara rma yapmaktay z. Verdi iniz bilgiler gizli
tutulacak ve sadece bilimsel amaçla kullan lacakt r. Lütfen, sorular  size en uygun
cevap için (X) i areti koyarak cevaplay z.

r. Gör. Selma nfal - Prof. Dr. A. Said Bodur

Bu bölümde, kat labilece iniz veya kat lmayaca z ifadeler bulunuyor. Lütfen
her ifade için ki isel görü ünüzü, kar ndaki klar  kullanarak, belirtiniz.

er bir ifadeyi anlamazsan z ya da size uygun de ilse, lütfen bo  b rak z.
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Hayat m ço u yönden ideale yak nd r.
1 2 3 4 5

Hayat n belirli bir amac  vard r.
1 2 3 4 5

Genelde fikir ve dü üncelerimi ifade etmede kendimi
özgür hissederim. 1 2 3 4 5

Hayat artlar m mükemmeldir.
1 2 3 4 5

Hayat  nas l ya ayaca ma karar vermede kendimi
nispeten özgür hissederim. 1 2 3 4 5

Hayat m tatmin edici.
1 2 3 4 5

imdiye kadar hayatta istedi im önemli eyleri elde ettim.
1 2 3 4 5

Hayat  tekrar ya ayabilseydim, hemen hemen hiçbir eyi
de tirmezdim. 1 2 3 4 5

Hayat  neyin anlaml  k ld n fark nday m.
1 2 3 4 5

Hayatta tatmin edici bir amaç buldum.
1 2 3 4 5

Temas kurdu um insanlarla iyi geçinirim.
1 2 3 4 5

Günlük hayatta hemen hemen “kendim olabildi imi”
hissederim. 1 2 3 4 5

Tan m insanlar yapt m i in ehli oldu umu söylerler.
1 2 3 4 5

Genelde kendimi “kapasiteli” hissederim.
1 2 3 4 5

Düzenli olarak etkile imde oldu um insanlar  arkada m
olarak görürüm. 1 2 3 4 5

Ço u gün, yapt m eylerde ba ar  duygusu hissederim.
1 2 3 4 5
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Hayat mdaki insanlar beni severler ve sayarlar.
1 2 3 4 5

daki duygular , son 30 gününüzün ne kadar nda hissetti inizi yandaki
klar  kullanarak belirtiniz.

Hiçbir
zaman Nadiren Bazen Ço u

zaman
Her

zaman

Ne eli
1 2 3 4 5

Umutsuz
1 2 3 4 5

Memnun
1 2 3 4 5

De ersiz
1 2 3 4 5

Keyfi yerinde
1 2 3 4 5

Her eyi bir çaba olarak
1 2 3 4 5

Son derece mutlu
1 2 3 4 5

Sakin ve huzurlu
1 2 3 4 5

Hayat dolu
1 2 3 4 5

Hiç bir eyin sizi
ne elendiremeyece i kadar üzgün 1 2 3 4 5

Lütfen a daki maddelerden ne kadar memnun oldu unuzu 1’den 10’a kadar
olan klar  kullanarak belirtiniz.

klardan 1 “hiç tatmin edici de il”, 10 “ çok tatmin edici” demektir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aile hayat z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkada lar ve sosyal hayat z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Di erlerine yard m etme
imkân z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enerji seviyeniz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Günlük aktiviteleri
gerçekle tirebilme dereceniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Genel olarak, sa k
durumunuzu nas l ifade
edersiniz?

Mükemmel Çok iyi yi Fena
de il Kötü

1 2 3 4 5

Son 30 günde kaç gün çok
sa kl  ve enerji dolu
hissettiniz?

Gün say : Hiç / S r Bilmiyorum /
Emin de ilim

……… 1 2
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EK D: Alg lanan Esenlik Ölçe i

daki ifadeler sizin esenlik alg z hakk nda bilgi sa lamak üzere dizayn edilmi tir.
Lütfen her ifadeyi dikkatle ve dü ünerek, her ifade için size en uygun olan seçene i “X” ile

aretleyin.
Hiç

Kat lm -
yorum

Tamamen
Kat yo-

rum
1. Her zaman gelece im hakk nda

iyimserimdir. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

2. Kendimi, tan m insanlar n
ço undan daha yetersiz hissetti im
zamanlar olmu tur.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3. Aile bireylerim bana destek olurlar. (1) (2) (3) (4) (5) (6)
4. Fiziksel sa n beni geçmi te

rlad  olmu tur. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

5. Hayat n gerçek bir amac  oldu una
inan yorum. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

6. Daima beni dü ünmeye ve mant k
yürütmeye zorlayacak aktiviteler
arar m.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7. Ba ma gelen iyi eylere nadiren
güvenirim. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

8. Genellikle yeteneklerime güvenirim. (1) (2) (3) (4) (5) (6)
9. Bazen, ihtiyac m oldu unda ailemin

gerçekten yan mda olup olmayaca
merak ederim.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

10. Vücudum fiziksel hastal klara çok iyi
direnç gösterir. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

11. Hayat benim için fazla gelecek vaat
etmiyor. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

12. Konsantre olmam  gerektiren
aktivitelerden kaç m. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

13. Olaylara her zaman iyi yan ndan
bakar m. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

14. Bazen de ersiz bir birey oldu umu
dü ünürüm. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

15. Arkada lar m bana her zaman
güvenebileceklerini bilirler ve
tavsiyelerimi isterler.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

16. Fiziksel sa m mükemmeldir. (1) (2) (3) (4) (5) (6)
17. Bazen hayat n anlam  çözemiyorum. (1) (2) (3) (4) (5) (6)
18. Genel olarak, gündelik hayat mda

ya ad m entelektüel etkinlik
miktar ndan memnunum.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

19. Geçmi te her zaman yüksek
beklentilere sahiptim. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

20. Gelecekte, i leri ba ar yla
gerçekle tirebilece imden emin
de ilim.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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21. Geçmi te ailem beni desteklemek için
yan mda olmu tur. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

22. Tan klar mla k yaslad mda fiziksel
sa k geçmi im mükemmeldir. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

23. Gelece imle ilgili bir misyonum
oldu una inan yorum. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

24. Her gün bana yetecek kadar olan
bilgiyle ha r ne ir olurum. (Ne çok
fazla, ne de çok az.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

25. Geçmi te i lerin istedi im gibi
gidece ini pek beklemezdim. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

26. Kendimle her zaman bar k olaca m. (1) (2) (3) (4) (5) (6)
27. Geçmi te her zaman ne emi ve

hüznümü payla abilece im
arkada lar m olmad .

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

28. Daima fiziksel olarak sa kl  olaca
dü ünüyorum. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

29. Geçmi te hayat n anlams z oldu unu
dü ündü üm olmu tur. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

30. Geçmi te genellikle entelektüel
mücadeleleri kendimi iyi hissetmem
için önemli bulmu umdur.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

31. Gelecekte olaylar istedi im ekilde
yürümeyecek. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

32. Geçmi te yabanc lar aras nda
kendimden emindim. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

33. Yard ma ihtiyac m oldu unda
arkada lar m yan mda olacaklard r. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

34. Fiziksel sa n kötüle ece ini
dü ünüyorum. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

35. Hayat n her zaman bir amac  vard . (1) (2) (3) (4) (5) (6)
36. Hayat m ço unlukla pozitif zihinsel

uyar mlardan yoksundur. (1) (2) (3) (4) (5) (6)
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EK E: Sa kl  Ya am Biçimi Davran lar  Ölçe i II

Bu ankette u anki ya am tarz z ve al kanl klar z ile ilgili sorular yer almaktad r.
Lütfen sorular  mümkün oldu u kadar do ru ve eksiksiz yan tlay z. Her
al kanl n s kl  uygun seçene i “X” ile belirtiniz. Hiçbir zaman 1, bazen 2,

k s k 3, düzenli olarak 4 olarak de erlendirilmektedir.

Hiçbir
zaman

(1)
Bazen

(2)

k
k

(3)

Düzenli
olarak

(4)
1 Bana yak n olan ki ilerle endi elerimi ve sorunlar

tart m
2  ve kat  ya , kolesterolü dü ük bir diyeti tercih ederim

3 Doktora ya da bir sa k görevlisine, vücudumdaki
ola and  belirti ve bulgular  anlat m

4 Düzenli bir egzersiz program  yapar m

5 Yeterince uyurum

6 Olumlu yönde de ti imi ve geli ti imi hissederim

7 nsanlar  ba ar lar  için takdir ederim

8 ekeri ve tatl  k tlar m

9 Televizyonda sa  geli tirici programlar  izler ve bu
konularla ilgili kitaplar  okurum

10Haftada en az üç kez 20 dakika ve/veya daha uzun sureli
egzersiz yapar m (h zl  yürüyü , bisiklete binme, aerobik,
dans gibi)

11Her gün rahatlamak için zaman ay m

12Ya am n bir amac  oldu una inan m

13 nsanlarla anlaml  ve doyumlu ili kiler sürdürürüm

14Hergün 6-11 ö ün ekmek, tah l, pirinç ve makarna yerim

15Sa k personeline önerilerini anlamak için soru sorar m

16Hafif ve orta düzeyde egzersiz yapar m (Örne in haftada 5
kez ya da daha fazla) yürürüm

17Ya am mda de tiremeyece im eyleri kabullenirim

18Gelece e umutla bakar m

19Yak n arkada lar ma zaman ay m

20Her gün 2-4 ö ün meyve yerim

21Her zaman gitti im sa k personelinin önerileri ile ilgili
sorular m oldu unda ba ka bir sa k personeline dan m

22Bo  zamanlar mda yüzme, dans etme, bisiklete binme gibi
lendirici fizik aktiviteler yapar m

23Uyumadan önce güzel eyler dü ünürüm

24Kendimle bar k ve kendimi yeterli hissederim
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25Ba kalar na ilgi, sevgi ve yak nl k göstermek benim için
kolayd r

26Her gün 3-5 ö ün sebze yerim

27Sa k sorunlar  sa k personeline dan m

28Haftada en az üç kere kas güçlendirme egzersizleri yapar m

29Stresimi kontrol etmek için uygun yöntemleri kullan m

30Hayat mdaki uzun vadeli amaçlar için çal m

31Sevdi im ki ilerle kucakla m

32Her gün 3-4 kez sut, yo urt veya peynir yerim

33Vücudumu fiziksel de iklikler, tehlikeli bulgular
bak ndan ayda en az bir kez kontrol ederim

34Günlük i ler s ras nda egzersiz yapar m (örne in, yeme e
yürüyerek giderim, asansör yerine merdiven kullan m,
arabam  uza a park ederim)

35  ve e lence zaman  dengelerim

36Her gün yapacak de ik ve ilginç eyler bulurum

37Yak n dostlar edinmek için çaba harcar m

38Her gün et, tavuk, bal k, kuru bakliyat, yumurta, çerez türü
dalardan 3-4 porsiyon yerim

39Kendime nas l daha iyi bakabilece im konusunda sa k
personeline dan m

40Egzersiz yaparken nab z ve kalp at lar  kontrol ederim

41Günde 15-20 dakika gev eyebilmek, rahatlayabilmek için
uygulamalar yapar m

42Ya am mda benim için önemli olan eylerin fark nday m

43Benzer sorunu olan ki ilerden destek al m

44G da paketlerinin üzerindeki besin, ya  ve sodyum
içeriklerini belirleyen etiketleri okurum

45Bireysel sa k bak  ile ilgili e itim programlar na
kat m

46Kalp at m h zlanana kadar egzersiz yapar m

47Yorulmaktan kendimi korurum

48 lahi bir gücün varl na inan m

49Konu arak ve uzla arak çat malar  çözerim

50Kahvalt  yapar m

51Gereksinim duydu umda ba kalar ndan dan manl k ve
rehberlik al m

52Yeni deneyimlere ve durumlara aç m
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EK F: Halk Sa  Esenlik Ölçe i için Rosemarie Kobau’n n izni
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EK G: Alg lanan Esenlik Ölçe i için Cengiz Karagözo lu’nun izni



81

EK : Sa kl  Ya am Biçimi Davran lar  Ölçe i II için Zuhal Bahar ve Ay e
Be er’in izni
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EK H: Giri imsel Olmayan Klinik Ara rmalar Etik Kurulu onay
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EK I: Ara rman n Yürütüldü ü lçede Kaymakaml k zni
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