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ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIK ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Eser S1, İkinci S2, Ocaktan ME 3, Çalışkan D4, Piyal B 5, Akdur R6 . 

Giriş ve Amaç 

Farklı sağlık davranışlarının sağlık durumunu nasıl etkilediğini kavramak için çeşitli kavramsal modeller 

geliştirilmiştir[1]. Kişisel sağlık algısı, genel sağlığın öznel bir göstergesidir. Genç insanların kendi sağlık 

durumlarını tanımlamalarının fiziksel ve fiziksel olmayan pek çok etmenden, medikal, psikolojik, sosyal 

durum ve sağlık davranışlarını da içeren birçok sağlık belirtecinden etkilendiği düşünülmektedir[2]. 

Sağlık algısı oluşabilecek sağlık sorunları için iyi bir göstergedir[3]. Pek çok çalışma düşük sağlık algı 

düzeyi ile mortalite oranları arasında anlamlı ilişki bulmuştur[4]. Kişisel sağlık algısı düzeyleri pek çok 

farklı sistemle değerlendirilmiş ve çeşitli etmenlerle ilişkisi irdelenmiştir. Bu çalışmanın amacı Ankara 

Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinde sağlık algısı düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeylerin 

değişik etmenlerle ilişkisinin incelenmesidir.  

Gereç ve Yöntem 

Çalışma tanımlayıcı tipte planlanmış olup, çalışma evrenini Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri (299) oluşturmaktadır. Örneklem seçilmemiş, evreni 

oluşturanlardan Sağlık Algısı Ölçeği’ni içeren veri toplama formunu doldurmayı kabul edenler (299) 

çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama formu öğrencilerin tamamına Mart 2012’de sınıf 

ortamında uygulanmıştır. Çalışma için Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’ndan ve Ankara Üniversitesi Etik 

Kurulu’ndan izin alınmıştır. Araştırmada uygulanan Sağlık Algısı Ölçeği 2007 yılında Diamond ve ark. 

tarafından geliştirilmiş beşli likert tipinde bir ölçektir. Kadıoğlu H. ve ark, Sağlık Algısı Ölçeği’nin Türkçe 

çevriminin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını, İstanbul’da iki üniversitenin hemşirelik bölümü 

öğrencilerine ve onların aile bireylerine uygulayarak gerçekleştirmiştir. Ölçeğin Cronbach alpha 

katsayısı hemşirelik öğrencilerinde 0.77, ailelerinde ise 0.70 olup, her iki grupta da iyi düzeyde 

güvenilirlik derecesine sahip olduğu bulunmuştur. Testin tekrarında ise Pearson korelasyon değeri 0.78 

(p=0.000) olarak bulunmuştur. Sonuçta ölçek geçerli ve güvenilir olarak kabul edilmiştir[5]. Ölçeğin on 

beş maddesi ve Kontrol Merkezi, Öz Farkındalık, Kesinlik, Sağlığın Önemi olmak üzere dört alt boyutu 

bulunmakta, bu alt boyutlardan elde edilen puanların toplamı Sağlık Algısı puanını oluşturmaktadır. 



Ölçekte olumlu ifadeler düz, olumsuz ifadeler ters puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük 

puan 15, en yüksek puan 75’tir. Kontrol Merkezi, Öz Farkındalık, Kesinlik, Sağlığın Önemi alt 

gruplarından sırasıyla alınabilecek en düşük puanlar 5, 3, 4, 3, en yüksek puanlar ise 25, 15, 20, 15’tir. 

Çalışmanın bağımlı değişkeni Sağlık Algısı Puanı ve Kontrol Merkezi, Öz Farkındalık, Kesinlik ve Sağlığın 

Önemi alt grup puanlarıdır. Bağımsız değişkenler; yaş, cinsiyet, devam edilen sınıf, fakülteyi tercih etme 

sırası, kaldığı yer, yaşantısının çoğunun geçtiği yer, anne-baba öğrenim düzeyi, ailede sağlık çalışanı 

varlığı, sigara-alkol kullanma durumu, beden kitle indeksi, gazete ve ders dışı kitap okuma durumu, 

kişisel ya da ortak kullanıma açık bilgisayar varlığı, gazete, magazin, internet, radyo ve televizyon, cep 

telefonu, aile ve arkadaşlar, sağlık çalışanları gibi bilgi kaynaklarını kullanma sıklığı, kendisinde ve aile 

bireylerinde tanı konulmuş hastalık varlığı ve hastanede yatış öyküsüdür. Verilerin istatistiksel 

analizinde frekans dağılımı, t testi ve Anova kullanılmıştır.  

Bulgular 

Araştırma evrenini oluşturan 299 Eczacılık Fakültesi öğrencisinin tamamı veri toplama formunu 

doldurmayı kabul etmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 21.33 ± 3.78 (min:17 mak:55)’dir. Çalışma 

grubunu oluşturanların 191’i kadın, 108’i erkektir. Birinci sınıfa devam edenler grubun %58.9’unu 

oluşturmaktadır. Öğrencilerin %29.4’ü, fakültenin ilk üç tercihi arasında olduğunu, %32.8’i dört-onuncu 

tercihi arasında olduğunu belirtmişlerdir. Çalışma grubu içinde fakülteye pek istemeden girdiğini 

belirtenlerin oranı %31.4, hiç istemeden girenlerin ise %6.4’tür. Öğrencilerin %53.8’i yurtta, %23.4’ü 

arkadaşlarıyla birlikte kalmaktadır. Grubun %73.2’sinin yaşantısının çoğunun geçtiği yer herhangi bir il 

merkezi, %20.0’ının ise ilçedir. Çalışma grubunun annelerinin %35.1’i ilköğretim mezunu, babalarının 

ise %47.2’si yüksekokul, üniversite ya da yüksek lisans mezunudur. Katılımcıların %41.5’inin ailesinde 

en az bir sağlık çalışanı olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların ilgili soruya yanıt verenlerinin %42.3’ü 

ailesinin ekonomik durumunu iyi ya da çok iyi, %53.4’ü orta, % 4.4’ü kötü ya da çok kötü olarak 

değerlendirmiştir. Sigara içme alışkanlığı değerlendirildiğinde çalışma grubunun %70.6’sının hiç sigara 

içmediği, %15.4’ünün ise düzenli içtiği belirlenmiştir. Grubu oluşturanların alkol kullanımıyla ilgili 

soruyu yanıtlayanlardan %64.1’i hiç alkol kullanmadığını, %34.9’u ara sıra kullandığı, %1’inin ise her 

gün kullandığı saptanmıştır. Katılımcıların beden kitle indeksleri boy ve kilo bilgisi verenler için 

değerlendirildiğinde, %7.6’sının zayıf, %77.9’unun normal kilolu, %12.8’inin kilolu, %1.7’sinin ise obez 

olduğu belirlenmiştir. Çalışma grubunun %45.5’i her gün ya da sıklıkla gazete okuduğunu, %52.5’i ders 

kitabı dışında her zaman ya da sıklıkla kitap okuduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %86.3’ü kişisel ya da 

ortak kullanabildiği bilgisayara sahiptir. Grubun %17.1’i (51 kişi) tanı konulmuş bir hastalığı olduğunu 

belirtmiştir. En sık belirtilen hastalıklar; ülser, astım, anemi, deri hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar ve 

sinüzittir. Hastaneye en az bir kez yatma öyküsü grubun %25.4’ünde mevcuttur. Ailesinde herhangi bir 



hastalık tanısı konulmuş birey olan öğrenci oranı %38.5’tir. Bu hastalıklar arasında en çok 

hipertansiyon, diyabet, kalp damar sistemi hastalıkları bildirilmiştir. 

Çalışma grubunun Sağlık Algısı Ölçeği puan ortalaması 51.63±6.59 (min:34, mak:69) Kontrol Merkezi 

alt grubu puan ortalaması 16.89±3.71 (min.5, mak.25), Öz Farkındalık alt grubu puan ortalaması 

11.23±2.09 (min.5, mak.15), Kesinlik alt grubu puan ortalaması 12.14±3.33 (min.4, mak.20), Sağlığın 

Önemi alt grubu puan ortalaması 11.37±2.15 (min.3, mak.15) olarak saptanmıştır. 

Ders kitapları dışında kitap okuyanlarda, diğerlerine göre Sağlık Algısı Ölçeği puanı ortalaması olarak 

anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur(p<0.05). Yalnızca özel günlerde alkol tüketenlerde, babası ilkokul 

mezunu olanlarda, ailesinde sağlık çalışanı bulunmayanlarda ve ailesinde tanı konulmuş bir hastalık 

bulunanlarda Kontrol Merkezi alt grup puanı, hastanede yatış öyküsü bulunmayanlarda Öz Farkındalık 

alt grup puanı, hiç sigara kullanmamış olanlarda Sağlığın Önemi alt grup puanı ortalaması anlamlı 

ölçüde yüksek bulunmuştur(p<0.05). 

Sağlık Algısı Ölçeği puan ortalamaları ile cinsiyet, devam edilen sınıf, fakülteye girişte tercih sırası, 

kaldığı yer, yaşantısının çoğunlukla geçtiği yer, babanın öğrenim durumu, annenin öğrenim durumu, 

ailede sağlık çalışanı olup olmaması, ailenin ekonomik durumu, sigara kullanımı, alkol kullanımı, beden 

kitle indeksi, gazete okuma durumu, bilgisayar olanağı olma durumu, hastalık öyküsü, hastanede yatma 

öyküsü, ailede hastalık öyküsü değişkenleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (p>0.05). 

Kitap ve broşürlerden sıklıkla yararlandıklarını belirtenlerin sağlık algısı ölçeği puan ortalamaları daha 

yüksektir (p<0.05). Gazete, magazin, internet, radyo ve televizyon, cep telefonu, aile ve arkadaşlar, 

sağlık çalışanları gibi diğer bilgi kaynaklarının her birinin kullanma sıklığı ile sağlık algısı düzeyi 

değerlendirildiğinde önemli bir ilişki bulunmamıştır(p>0.05).  

Tartışma 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin sağlık algı düzeylerinin çeşitli faktörlerle ilişkisi 

irdelenmiştir. Çalışmamızda birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sağlık algısı puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. 

Ebeveynlerin öğrenim durumu ilkokuldan lise ve üniversiteye doğru yükseldikçe, kişilerin sağlık algı 

puan ortalamalarının arttığı ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı 

saptanmıştır. Ders kitapları dışında kitap okuyan öğrencilerin okumayanlara göre sağlık algısı puanları 

yüksek ve fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Bugün için pek çok çalışma sağlık algısı düzeyleri ile çeşitli 



sosyoekonomik özelliklerin irdelemesini yapmıştır. Farklı sonuçlar elde edilmiş olduğu halde sağlık 

algısı düzeyleri ile morbidite ve mortalite arasındaki ilişki henüz kesinleştirilememiştir.  

 

Sonuç ve öneriler 

Geçmişe oranla çok daha iyi tanımlanabilmesine rağmen, kişilerin sağlık algısını oluşturan, geliştiren ve 

değiştiren faktörlerin ve olumlu bir sağlık algısı yaratabilmek için var olması gereken unsurların neler 

olduğu tam olarak bilinmemektedir. Elbette bu noktada kişilerin okuma yazma, bilgiye ulaşma ve bilgiyi 

kullanabilme yetileri önemlidir. Ancak gelecekteki çalışmalar özellikle sağlıkta olumlu tutum ve 

davranış geliştirme ile sağlık algısı düzeylerine yansımasına odaklanmalıdır. 
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