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Özet
Amaç: Bu araﬂt›rman›n amac› Türkiye’de kentsel ve k›rsal alanlarda yaﬂayan 11 ve 13 yaﬂ›ndaki ö¤rencilerin sa¤l›k durumlar› ve sa¤l›kla ilgili davran›ﬂlar› aras›ndaki farkl›l›klar› saptamakt›.
Gereç ve Yöntem: Bu çal›ﬂmada gençlerin sa¤l›k durumlar› ve sa¤l›k davran›ﬂlar›n› saptamay› hedefleyen, kesitsel tan›mlay›c› ve çok uluslu “Health Behavior in School Aged Children 2006 (HBSC)” araﬂt›rmas›n›n, Türkiye aya¤›na kat›lan 11ve 13 yaﬂ›ndaki çocuklar›n verilerinden yararlan›ld›. Bu çal›ﬂma için veri çözümlemeleri 23 ildeki 82 ilkokulun 180 dersli¤inde 11 ve 13 yaﬂlar›ndaki 3884 (1946 erkek, 1938 k›z)
ö¤renci üzerinden yap›ld›. Gruplar aras›ndaki oran farkl›l›klar› ki-kare testi ile de¤erlendirildi.
Bulgular: K›rsal alanda yaﬂayan hem k›zlar›n hem de erkeklerin kentlerde yaﬂayan akranlar›ndan daha s›k yata¤a aç girdikleri, daha s›k baﬂ
dönmesinden yak›nd›klar›, daha az meyve yedikleri, daha nadir diﬂ f›rçalad›klar›, daha az egzersiz yapt›klar› saptand›. K›rsal alanda yaﬂayan ö¤renciler kentlerde yaﬂayanlara göre daha az bilgisayar kullan›yorlard›. Ayr›ca, k›rsal alanda yaﬂayan erkeklerin daha s›k ﬂiddet davran›ﬂlar› gösterdikleri ve k›zlar›n ise kendilerini daha sa¤l›ks›z hissettikleri, yaﬂamlar›ndan daha az memnun olduklar› ve daha s›k yaraland›klar› saptand›. Kentlerde yaﬂayan k›z ve erkek ö¤renciler, k›rsal alanda yaﬂayan akranlar›ndan daha s›k olarak besin de¤eri düﬂük ve enerji içeri¤i yüksek yiyecek ve içecekleri tükettiklerini bildirdiler. Kentsel alanda yaﬂayan erkekler aras›nda diyette olma, bedeninden hoﬂnut olmama ve ﬂiﬂmanl›k k›rsal alanda yaﬂayanlara göre daha s›kt›.
Ç›kar›mlar: Araﬂt›rmam›z ülkemizde kentsel ve k›rsal alanda yaﬂayan 11 ve 13 yaﬂ›ndaki k›zlar ve erkekler aras›nda sa¤l›k aç›s›ndan eﬂitsizlikler oldu¤unu ve k›rsal alanda yaﬂayan hem k›zlar›n hem de erkeklerin daha fazla risk alt›nda oldu¤unu göstermektedir. Ergenler için
sa¤l›¤› geliﬂtirme programlar› haz›rlan›rken yerleﬂim yeri nedeni ile ortaya ç›kan bu farkl›l›klar›n göz önüne al›nmas› gerekti¤ini düﬂünmekteyiz. (Türk Ped Arﬂ 2010; 45: 96-104)
Anahtar sözcükler: Ergen, k›rsal kentsel farkl›l›klar, sa¤l›k, sa¤l›k davran›ﬂlar›

Summary
Aim: The aim of the study was to determine the differences between rural and urban adolescents’ health and health behaviors.
Material and Method: The data presented in this study were a part of the Turkish data collected for the cross-sectional and international “Health Behavior in School-aged Children 2005/2006 study” which aimed to evaluate adolescents’ health and health behavior around Europe and
North America. Data were collected from 3884 11 to 13 years of age (1946 males, 1938 females) students who attended 180 classes of 82
primary schools in 23 cities. Statistical analyses were made by using chi square test.
Results: Both female and male students who lived in rural areas were more likely to go to bed hungry more often, to feel dizzy more often, to
eat fruits less often, to brush teeth less often, to exercise less often and to use computers less often than their peers living in urban areas. Besides, in rural areas, male students were more likely to be violent and female students were more likely to feel unhealthy, to be unsatisfied with
their lives and to be injured more often than their urban peers. Both female and male students who lived in urban areas were more likely to eat
or drink more energy dense and low nutritional value foods and drinks than their peers living in rural areas. Males who lived in urban areas were more likely to be on a diet, not to be satisfied with their body and to be obese than their peers living in rural areas.
Conclusions: The results of this study showed that there are several health inequities between rural and urban female and male adolescents.
These differences should be taken into account, when prepering adolescent health promotion programs, (Turk Arch Ped 2010; 45: 96-104)
Key words: Adolescent, health, health behavior, rural urban differences
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Giriﬂ
Dünya Sa¤l›k Örgütü sa¤l›¤› üretken bir yaﬂam sürebilmek için gerekli bir kaynak olarak kabul eder. Sa¤l›ks›z olma hali iﬂlev yetene¤inde azalmaya yol açar ve yaﬂam hedeflerine ulaﬂmay› önler (1).
Ergenlik döneminde sa¤l›k önemli bir potansiyel kaynakt›r. Gençler, eriﬂkin döneme geçiﬂ sürecinde pek çok
zorlukla baﬂ etmek zorunda kal›rlar ve sa¤l›kl› olmalar› onlar›n zorluklarla etkin bir ﬂekilde baﬂ edebilmelerini kolaylaﬂt›r›r. Ancak, araﬂt›rmalar, ergenlerin madde kullan›m›, diyet yapma, ö¤ün atlama, besin de¤eri yüksek yiyecekler
yerine enerjisi yo¤un yiyecekleri tüketme, yeterince fiziksel
etkinlikte bulunmama, düzenli diﬂ f›rçalamama ve zorbal›k
gibi pek çok sa¤l›¤› riske atan davran›ﬂlar nedeni ile sa¤l›klar›n› k›sa ya da uzun sürede riske att›klar›n› göstermektedir (2-14).
Gençlerin yaﬂant›s›nda çok önemli yeri olan ailenin, yaﬂan›lan çevrenin, okulun ve arkadaﬂ gruplar›n›n yap›sal ve
sosyal koﬂullar›, onlar›n sa¤l›k durumlar›n›n ve sa¤l›kla ilgili davran›ﬂlar›n›n belirlenmesinde bireysel olarak do¤uﬂtan kazand›klar› özellikleri kadar, hatta daha fazla, etkili
olabilmektedir (4,15-23). Bu nedenlerle sa¤l›kl› genç geliﬂimi programlar›nda, ergenlere bütüncül yaklaﬂ›m ve onlar›n
sa¤l›¤›n› etkileyen karmaﬂ›k sosyal ve çevresel etkenlerin
de¤iﬂtirilmesi, ortadan kald›r›lmas› ya da gencin bu etkenlerle baﬂ etme becerisinin geliﬂtirilmesi hedeflenir (24,25).
Ancak farkl› gruplar›n gereksinimlerinin farkl› olabilece¤i de
kabul edilmektedir (15). Örne¤in k›rsal alanda yaﬂayan ergenlerle kentlerde yaﬂayan ergenler aras›nda sa¤l›k aç›s›ndan eﬂitsizliklerin oldu¤u çeﬂitli çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir
(15,16,19,26-32).
Bu araﬂt›rman›n amac› Türkiye’de kentsel ve k›rsal alanlarda yaﬂayan 11 ve 13 yaﬂ›ndaki ö¤rencilerin sa¤l›k durumlar› ve sa¤l›kla ilgili davran›ﬂlar› aras›ndaki farkl›l›klar›
saptamakt›.

Gereç ve Yöntem
Bu çal›ﬂmada gençlerin sa¤l›k durumlar› ve sa¤l›k davran›ﬂlar›n› saptamay› hedefleyen, kesitsel tan›mlay›c› ve
çok uluslu “Health Behavior in School Aged Children
(HBSC)” araﬂt›rmas›n›n, Türkiye aya¤›na kat›lan ve 6. ve 8.
s›n›fa devam eden 11 ve 13 yaﬂ›ndaki çocuklar›n verileri
de¤erlendirildi (10).
Örneklem plan›
Ö¤renci say›s›n›n belirlenmesi
Örneklemin oluﬂturulmas›nda T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n (MEB) 2004 y›l› verileri temel al›nd›. ‹lgilenilen yaﬂ grubuna yeterli say›da ulaﬂabilmek için o s›n›fta o yaﬂ grubunun gerçekten bulunma olas›l›¤›na göre (6. s›n›f %73; 8.s›n›f %70; 10. s›n›f %43) o s›n›ftaki ö¤renci say›s› artt›r›larak
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evren çerçevelendi. Anketteki en çok seçene¤i olan sorunun 11 seçenekli oluﬂu, %95 güven düzeyi (confidence level), %80 güç (power), 0,01 hata ve katman say›lar› göz
önüne al›narak örneklem say›s› belirlendi.
Alt›nc› ve 8. s›n›f için (özel/resmi-k›r/kent) dört katman
vard›. Belirlenen örneklem say›s› her s›n›f için ayr› ayr› olmak üzere bu katmanlara da¤›t›ld›.
Her s›n›f için elde edilen örneklem say›s›, MEB verilerinden elde edilen o s›n›ftaki ve katmandaki derslik baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›lar›na bölünerek derslik say›lar› elde edildi.
Alt›nc› ve 8. s›n›flar için derslik baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s›
resmi okulda 37 (k›rda 25, kentte 46), özel okulda ise 13
idi. Derslik da¤›l›m› ise 6. s›n›f için özel okullarda beﬂ derslik, resmi okullarda 90 derslik (k›rdaki okullar 38 derslik,
kentteki okullar 52 derslik), 8. s›n›flar için özel okullarda
dört derslik, resmi okullarda 82 derslik (k›rdaki okullarda 34
derslik, kentteki okullarda 48 derslik) idi.
Toplam 9388 ö¤renciye ulaﬂ›lmas› hedeflendi. Örnekleme al›nan ö¤rencilerin 3407’si (ulaﬂ›lmas› hedeflenen 11
yaﬂ›ndaki ö¤renci say›s›: 2487) 6. s›n›fta (resmi okul= 3342,
k›r: 950, kent= 2392- ; özel okul= 65) ve 3110’u (ulaﬂ›lmas› hedeflenen 13 yaﬂ›ndaki ö¤renci say›s› 2177) 8. s›n›fta
(resmi okul= 3058, k›r: 850, kent= 2208-; özel okul= 52) idi.
Katman, derslik ve yuvarlatma gibi düzeltmelerle elde edilen bu say›ya göre ortaya ç›kan örneklem say›s›na ait etki
düzeyi (effect size) 1,44 olarak bulundu.
Bu örneklemden elde edilecek olan 11 ve 13 yaﬂ›ndaki
çocuklar›n Türkiye’de okula gitmekte olan 11 ve 13 yaﬂ
grubu çocuklar› temsil edece¤i düﬂünüldü.
‹l seçim ölçütleri
Türkiye’de 81 “il” ad› verilen yönetim bölgesi vard›r. Örnekleme il seçilirken 12 bölgeli “The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)” NUTS-1 düzeyi temel
al›nd› (33). ‹stanbul bölgesi ve Bat› Anadolu bölgesi (Ankara al›nd›) d›ﬂ›nda her bölgeden en az iki ﬂehir örnekleme
al›nd›. Bölgesinde de¤iﬂik (heterojen) demografik özellikler
gösteren iller kuras›z örnekleme al›nd›. Ayn› bölge içerisinde yukar›daki özelli¤i gösteren iller d›ﬂ›nda komﬂu iller örnekleme al›nmad›.
Uygulama
Soru formunun haz›rlanmas›
Özgün soru formunun ‹ngilizce’den Türkçe’ye çevirisi ve
sonras›nda ‹ngilizce’ye geri çevirisi dört farkl› kiﬂi taraf›ndan
yap›ld›. ‹ngilizce’ye geri çeviriler ile özgün soru formunun
uygunlu¤u HBSC uluslararas› koordinatörlü¤ü taraf›ndan
de¤erlendirildi ve önerileri do¤rultusunda baz› sözcükler
düzeltildi.
Pilot çal›ﬂma ‹stanbul ilinde bir ‹lkö¤retim okulunun 6.
s›n›flar› (iki s›n›f, 63 ö¤renci) ve bir lisenin 10. s›n›f›nda (bir
s›n›f, 43 ö¤renci) yap›ld›. Soru formunun uygulanmas› s›ras›nda gündeme gelen sorunlar ve sonras›nda yap›lan iki ayr› grup çal›ﬂmas›ndan elde edilen sonuçlara göre baz› ifadeler düzeltildi.
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Soru formunun yap›s›
“Health Behavior in School Aged Children 2006” araﬂt›rmas› zorunlu sorulardan ve kullan›m› ülkelere b›rak›lm›ﬂ
seçmeli sorulardan oluﬂmaktad›r (10). Uluslararas› araﬂt›rma; sosyal eﬂitsizlik, pozitif sa¤l›k, beden alg›s› ve a¤›rl›k
denetimi davran›ﬂlar›, kazalar ve yaralanmalar, ﬂiddet ve
zorbal›k, yeme al›ﬂkanl›klar›, akran kültürü, aile kültürü,
okul ortam›, fiziksel etkinlik, boﬂ zaman etkinlikleri, madde
kullan›m› (sigara, alkol ve uyuﬂturucu maddeler) ve cinsel
sa¤l›k baﬂl›klar› alt›nda toplanm›ﬂ ve uluslararas› araﬂt›rma
ekibinde yer alan odak gruplar› taraf›ndan oluﬂturulan ya
da benimsenen zorunlu ve seçmeli sorular› içermektedir.
Madde ba¤›ml›l›¤› ve cinsel sa¤l›kla ilgili zorunlu sorular
MEB taraf›ndan onaylanmad›¤› için 11, 13 ve 15 yaﬂ gruplar› için haz›rlanan (6, 8 ve 9 ya da 10. s›n›f ö¤rencileri), Türkiye ekibinin kulland›¤› soru formlar›nda yer alamad›. On bir
ve 13 yaﬂ grubu (6. ve 8. s›n›f ö¤rencileri) için haz›rlanan
soru formlar›nda yukar›da belirtilen sorular hariç sadece di¤er zorunlu sorulara yer verildi. Alt› ve 8. s›n›f ö¤rencileri
için haz›rlanan soru formunda toplam 42 soru, 10. s›n›flara
uygulanan soru formunda 62 soru yer ald›.
Okullar›n saptanmas› ve veri toplama aﬂamas›
Derslikler, MEB’den elde edilen ve araﬂt›rmaya dahil
edilmiﬂ illere ait okul listeleri kullan›larak tesadüfi yöntemle okullara da¤›t›ld›. Her bir okul için baﬂlang›çta bir yedek
okul saptand›.
Her ‹lkö¤retim okulundan 6. ve 8. s›n›f olmak üzere iki
derslik tesadüfi yöntemle belirlendi. Derslik baﬂ›na düﬂen
ö¤renci say›s› 20’nin alt›nda kalan okullarda s›n›f dengi
oluﬂturmak üzere ikinci bir derslik örnekleme dahil edildi.
Araﬂt›rmaya al›nan okullar›n müdürleri telefonla aranarak araﬂt›rma hakk›nda bilgi verildi. Veri toplama aﬂamas›
May›s 2006’da gerçekleﬂtirildi. Soru formlar› okullara PTT
arac›l›¤› ile ulaﬂt›r›ld›. Okullara soru formlar›n›n yan› s›ra
MEB’in araﬂt›rma için verdi¤i izin yaz›s›, okul müdürlerine
hitaben araﬂt›rman›n kapsam› ve uygulama s›ras›nda dikkat edilmesi gereken noktalar› aç›klayan bir mektup,
uygulaman›n yap›ld›¤› s›n›flara ait gerekli bilgileri içeren bir
form (s›n›ftaki ö¤renci say›s›, uygulamaya kat›lan ö¤renci say›s› vb.), uygulamay› yapacak s›n›f ö¤retmenlerinin ya da
okul rehber dan›ﬂmanlar›n›n yararlanmas› için haz›rlanm›ﬂ
bilinen bir yönerge ve iletiﬂim bilgileri gönderildi. Okullar›n
17’sinden soru formlar› geri dönmedi. ‹ki okul ellerine soru formlar›n›n ulaﬂmad›¤›n› bildirdi. Üç okulda uygulama
yap›lmam›ﬂt›. On iki okula ait olup geri dönmeyen di¤er soru formlar›n›n PTT ile ilgili sorunlara ba¤l› olarak geri dönmedi¤i düﬂünüldü.
Ulaﬂ›lan ö¤renci say›s›
Toplam 8675 (ulaﬂma oran› %92) ö¤renciye ulaﬂ›ld›. Bu
ö¤rencilerden 2329’unun veri toplama tarihinde yaﬂlar› 11,
13 ve 15 yaﬂlar›n›n d›ﬂ›nda kald›¤›ndan, 87’si do¤um tarihini belirtmedi¤inden ve sekizi engelli oldu¤undan araﬂt›rma
d›ﬂ›nda b›rak›ld›. Anketin uyguland›¤› gün okulda olmayan
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ö¤renci say›s› 656 ve araﬂt›rmaya kat›lmay› reddeden ö¤renci say›s› 43 idi. Ulaﬂ›lan ö¤rencilerin 2072’si (hedefe göre ulaﬂma oran› %83) 11 yaﬂ›nda, 1812’si (hedefe göre
ulaﬂma oran› %83) 13 yaﬂ›nda idi. Sonuç olarak bu çal›ﬂmada veri çözümlemeleri 23 ildeki 82 ilkokulun, 180 dersli¤inde 11 ve 13 yaﬂlar›ndaki 3884 (1946 erkek, 1938 k›z)
ö¤renci üzerinden yap›ld›.
Veri çözümlemeleri
Veri çözümlemeleri için yan›tlar aﬂa¤›da belirtildi¤i gibi
grupland›r›ld›:
1. Ö¤rencilerin alg›lad›klar› sa¤l›k durumlar› bir soru ile
ölçüldü. Sa¤l›¤›n›n “orta ya da kötü” oldu¤unu bildirenler
“sa¤l›ks›z hissedenler” olarak grupland›r›ld›.
2. Yaﬂam memnuniyeti “cantril merdiveni” ile ölçüldü ve
skoru ortanca de¤erde ya da alt›nda olanlar “yaﬂam›ndan
memnun olmayanlar” olarak grupland›r›ld›.
3. Sa¤l›k yak›nmalar› bir belirtiler listesi ile de¤erlendirildi. Sa¤l›k yak›nmalar›n›n s›kl›¤›, “haftada bir kereden fazla” ve “di¤erleri” olarak grupland›r›larak incelendi.
4. Kahvalt› etme s›kl›¤› hafta içi ve hafta sonu için ayr›
ayr› de¤erlendirildi. Veri çözümlemelerinde sadece hafta içi
kahvalt› etme s›kl›¤›, “her gün kahvalt› edenler” ve “di¤erleri” olmak üzere iki gruba ayr›larak, incelendi.
5. Evde yiyecek olmad›¤› için okula aç gitme ya da yata¤a aç girme sorusuna “s›k s›k” ya da “daima” yan›t› verilmesi “açl›k” olarak kabul edildi.
6. Sebze, meyve, ﬂeker/çikolata ve ﬂekerli gazl› içecek
tüketim s›kl›¤› ile ilgili sorulara verilen yan›tlar “günde en az
bir kere” ve “di¤erleri” olmak üzere iki gruba ayr›larak incelendi.
7. Diyet yapma s›kl›¤› bir soru ile ölçüldü ve bu soruya
“evet” diyenler ve “di¤erleri” olarak grupland›r›larak çözümlemeler yap›ld›.
8. Beden alg›s› bir soru ile ölçüldü ve çözümlemeler için
yan›tlar “normal boyutta say›l›r” ve “di¤erleri” olmak üzere
grupland›r›ld›.
9. Ö¤rencilere beden a¤›rl›klar› ve boylar› sorularak beden kitle indeksleri (BK‹) hesapland›. Yaﬂa ve cinsiyete özgü uluslararas› BK‹ kesme de¤erleri kullan›larak ﬂiﬂman
ve fazla kilolu gruplar› oluﬂturuldu (34).
10. Fiziksel etkinlik düzeyi “orta-a¤›r” ve “a¤›r” fiziksel
etkinli¤i de¤erlendirmek üzere iki soru ile ölçüldü. Haftada
yedi gün günde en az 60 dakika fiziksel etkinlikte bulunanlar yeterli fiziksel etkinlikte (orta-a¤›r) bulunanlar olarak kabul edildi. A¤›r fiziksel etkinli¤i ölçmek üzere ö¤rencilere
haftada kaç saat boﬂ zamanlar›nda nefes nefese kalacak
ya da terleyecek a¤›rl›kta fiziksel etkinlikte bulunduklar› soruldu. Bu soruya iki saat ya da daha fazla yan›t›n› verenler
“a¤›r fiziksel etkinlikte bulunanlar” olarak kabul edildi.
11. Oturarak yap›lan (sedanter) etkinlikler televizyon izleme süreleri ve bilgisayar kullan›m süreleri ölçülerek de¤erlendirildi. Günde dört saat ya da daha fazla televizyon
izleyenler “uzun süre TV izleyenler” olarak, günde üç saat
ya da daha uzun süre bilgisayar kullananlar “uzun süre bilgisayar kullananlar” olarak grupland›r›ld›lar.
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12. Diﬂ f›rçalama s›kl›¤› bir soru ile ölçüldü ve günde bir
kereden fazla diﬂ f›rçalayanlar “düzenli diﬂ f›rçalayanlar”
olarak kabul edildi.
13. Yaralanman›n tan›m›n› da içeren bir soru ile gençlerin
son 12 ay içerisinde bir hekim ya da sa¤l›k çal›ﬂan› taraf›ndan
tedavi edilmeyi gerektirecek a¤›rl›kta yaralanma s›kl›klar› saptand›. Veri çözümlemeleri bir kere yaralananlar ve iki kere yaralananlar olmak üzere iki ayr› kesim noktas›ndan yap›ld›.
14. Kavga etme s›kl›¤› bir soru ile ölçüldü. Çözümlemeler için yan›tlar “son 12 ay içinde en az bir kez kavgaya kar›ﬂmak” ve “di¤erleri” olmak üzere iki gruba ayr›ld›.
15. Zorbal›k davran›ﬂlar› zorbal›¤a u¤rama ve zorbal›k
yapma olarak iki soru ile ölçüldü. Çözümlemeler önce her
iki soru için ayr› ayr› yap›ld›, daha sonra ise, ö¤rencilerin her
iki soruya verdikleri yan›tlar grupland›r›larak hem zorbal›k
yapan hem de zorbal›¤a u¤rayanlar saptand›.
Gruplar aras›ndaki oran farkl›l›klar› χ2 testi ile de¤erlendirildi.

Bulgular
Sa¤l›ks›z hissetme ve yaﬂam›ndan memnun olmama
k›rsal alanda yaﬂayan k›zlar aras›nda kentlerde yaﬂayanlardan anlaml› olarak daha s›k saptand› (her ikisi için p<0,05)
(Tablo 1).
Araﬂt›rmam›zda hem kentsel hem de k›rsal alanda günde en az bir sa¤l›k yak›nmas› bildiren erkeklerin ve k›zlar›n
oran› oldukça yüksekti (Tablo 1). Genel olarak psikolojik yak›nmalar, somatik yak›nmalardan daha s›k bildirildi. En s›k
bildirilen yak›nma ise çabuk sinirlenme ya da huysuzluk idi.
Somatik yak›nmalar aras›nda ise baﬂ a¤r›s› tüm ergenler
taraf›ndan en s›k bildirilen yak›nmayd› (Tablo 1). Baﬂ dönmesi, k›rsal alanda yaﬂayan k›zlar ve erkeklerde kentlerde
yaﬂayan akranlar›ndan daha s›k görülüyordu (p<0,05). Ger-
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ginlik ya da kayg› hissi ise kentlerde yaﬂayan k›zlarda k›rsal alanda yaﬂayan akranlar›ndan daha s›k olarak saptand›
(p<0,0001) (Tablo 1).
Sonuçlar›m›z hem k›rsal alanda hem de kentlerde yaﬂayan 11 ve 13 yaﬂ›ndaki ö¤rencilerin %37’sinin hafta içi her
gün kahvalt› etmedi¤ini gösterdi (Tablo 2).
Evde yeterli yiyecek olmad›¤› için yata¤a aç girme ya
da okula aç gitme, k›rsal alanda yaﬂayan k›zlar ve erkekler
aras›nda kentlerde yaﬂayan akranlar›ndan anlaml› olarak
daha s›kt› (s›ras›yla p<0,0001, p<0,01) (Tablo 2).
Her gün en az bir kez meyve ve ﬂeker-çikolata yeme
s›kl›¤› ﬂehirlerde yaﬂayan erkeklerde ve k›zlarda di¤erlerinden anlaml› olarak yüksekti (s›ras›yla p<0,0001, p<0,01,
p<0,0001, p<0,005) (Tablo 2). Her gün en az bir kez ﬂekerli-gazl› içecekler içme s›kl›¤› ﬂehirlerde yaﬂayan erkeklerde
k›rsal alanda yaﬂayan akranlar›ndan anlaml› olarak daha
yüksekti (p<0,005) (Tablo 2).
Diyette olma ve bedeninden hoﬂnut olmama k›rda ve
kentte yaﬂayan k›zlar aras›nda ayn› s›kl›kta görülürken, kentte yaﬂayan erkekler aras›nda k›rda yaﬂayanlara göre anlaml›
olarak daha s›kt› (s›ras›yla p<0,05, p<0,01) (Tablo 2).
Kentlerde yaﬂayan erkek ö¤renciler aras›nda ﬂiﬂmanl›k
s›kl›¤› k›rsal alanda yaﬂayanlara göre daha yüksekti
(p<0,0001). K›zlarda ise ﬂiﬂmanl›k ile yerleﬂim yeri aras›nda
iliﬂki yoktu (Tablo 2).
Hem k›rsal alanda (%19) hem de kentsel alanda (%24)
orta-a¤›r düzeyde fiziksel etkinlikte bulunan ö¤rencilerin
oran› oldukça düﬂüktü. Ancak, orta-a¤›r ve a¤›r düzeyde fiziksel etkinlik kentte yaﬂayan hem k›zlar hem de erkekler
aras›nda k›rsal alanda yaﬂayan akranlar›ndan daha s›k saptand› (s›ras›yla p<0,005, p<0,05, p<0,0001) (Tablo 3).
Hem k›rsal hem de kentsel alanda yaﬂayan ö¤rencilerin
yaklaﬂ›k dörtte biri hafta içi en az dört saat ve yaklaﬂ›k %35’i

Tablo 1. Sa¤l›k ve iyilik hali, sa¤l›k yak›nmalar›: Yerleﬂim yerine göre farkl›l›klar
Erkek

K›z

K›r
Sa¤l›ks›z hissetme

Kent

K›r

Kent

n

%

n

%

n

%

n

%

93

17

183

13

136

25*

269

20

Yaﬂam›ndan memnun olmama

151

28

336

25

194

36*

404

30

Baﬂ a¤r›s›

129

24

303

23

193

37

443

33
22

Kar›n a¤r›s›

84

16

166

13

130

25

287

S›rt a¤r›s›

70

14

197

15

69

13

188

14

Moral bozuklu¤u

210

40

482

37

279

54

680

51

Çabuk sinirlenmek ya da huysuzluk

243

46

601

46

289

55

776

58

Gerginlik ya da kayg› hissi

159

31

389

30

184

36

595

45**

Uykuya dalma güçlü¤ü

131

25

339

26

148

29

389

29

Baﬂ dönmesi

81

16*

155

12

105

20*

206

16

‹ki ya da daha fazla sa¤l›k yak›nmas›

286

57

684

54

371

74

918

70

Günde en az bir sa¤l›k yak›nmas›

267

51

683

52

349

66

862

64

*p<0,05, **p< 0,0001
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hafta sonu günde en az dört saat televizyon (VCD ve DVD)
izliyorlard› ve bu davran›ﬂ›n s›kl›¤› yerleﬂim yeri ve cinsiyete
göre anlaml› olarak de¤iﬂmiyordu. Hafta içi ve hafta sonu bilgisayar› oyun oynama ya da oyun d›ﬂ› nedenlerle kullanma
s›kl›¤› ise kentlerde yaﬂayan k›zlar ve erkekler aras›nda k›rsal
alanda yaﬂayan akranlar›ndan anlaml› olarak yüksekti (s›ras›yla p<0,001, p<0,0001, p<0,001, p<0,0001, p<0,005,
p<0,0001) (Tablo 3).
Günde bir kereden fazla diﬂ f›rçalama davran›ﬂ› hem k›rda (%30) hem de kentte (%35) yaﬂayan ö¤renciler aras›nda yayg›n de¤ildi. Ancak, kentte yaﬂayan erkek (%29) ve
k›z (%42) ö¤renciler k›rda yaﬂayan akranlar›ndan (erkek:
%24; k›z: %35) daha s›k bu davran›ﬂ› gösteriyorlard› (her
ikisi için p<0,05).
Son bir y›l içinde en az bir kez yaralanma s›kl›¤› k›rsal
alanda yaﬂayan k›zlar aras›nda kentlerde yaﬂayan akranlar›ndan anlaml› olarak yüksekti (p<0,05) (Tablo 4).
Son 12 ay içerisinde en az bir kez kavgaya kar›ﬂma, son
1-2 ay içerisinde en az bir kez zorbal›k yapma ve son 1-2
ay içerisinde en az bir kez hem zorbal›k yapma hem de

zorbal›¤a u¤rama davran›ﬂlar› k›rsal alanda yaﬂayan erkek
ö¤renciler aras›nda kentlerde yaﬂayan akranlar›ndan anlaml› olarak yüksek oranda bildirildi (hepsi için p<0,05). K›zlar aras›nda ise bu davran›ﬂlar›n s›kl›¤› ile yerleﬂim yeri aras›nda anlaml› bir iliﬂki yoktu (Tablo 4).

Tart›ﬂma
Araﬂt›rmam›zda k›rsal alanda yaﬂayan k›z ö¤rencilerin
kendilerini kentsel alanda yaﬂayan akranlar›ndan daha sa¤l›ks›z hissettikleri ve onlara göre yaﬂamlar›ndan daha az
memnun olduklar› saptand›. Aile içi iletiﬂimin, arkadaﬂ iliﬂkilerinin ve okulla iliﬂkili etkenlerin ergenlerin sa¤l›¤›n› ve mutlulu¤unu olumsuz yönde etkiledi¤i çeﬂitli araﬂt›rmalarda gösterildi¤inden k›rsal alanda yaﬂayan k›zlarda bu özelliklerin incelenmesi gerekti¤ini düﬂünmekteyiz (8,9,20-23, 35,36).
Hem kentsel hem de k›rsal alanda günde en az bir sa¤l›k yak›nmas› bildiren erkeklerin ve k›zlar›n oran› oldukça
yüksek bulundu. Somatik yak›nmalar içinde tüm ergenlerde
en s›k görülen yak›nma baﬂ a¤r›s›yd›. Benzer olarak HBSC

Tablo 2. Yeme davran›ﬂlar› ve BK‹: Yerleﬂim yerine göre farkl›l›klar
Erkek

K›z

K›r

Kent

K›r

Kent

n

%

n

%

n

%

n

%

Hafta içi her gün kahvalt› etme

366

68

877

66

301

57

801

60

Açl›k

227

41**

473

34

201

37****

363

26

Her gün sebze yeme

144

27

320

24

175

33

419

31

Her gün meyve yeme

139

26

470

35****

199

37

644

47****

Her gün ﬂeker-çikolata yeme

103

19

331

25**

128

24

427

32***

Her gün ﬂekerli-gazl› içecek içme

75

14

279

21***

80

15

231

17

Diyet yapma

11

2

54

4*

29

5

66

5

Bedeninden memnun olmama

69

12.4

240

18**

105

19

279

20

Beden kitle indeksi normal

432

92,7

1001

84

400

93,5

1034

92,8

Beden kitle indeksi kilolu-ﬂiﬂman

34

7,3

190

16****

28

6,5

80

7,2

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,005, ****p<0,0001
BK‹: Beden kitle indeksi

Tablo 3. Fiziksel etkinlik ve oturarak yap›lan etkinlikler: Yerleﬂim yerine göre farkl›l›klar
Erkek

K›z

K›r
n

Kent
%

n

K›r
%

n

Kent
%

n

%

Orta-a¤›r düzeyde fiziksel etkinlik

118

22

368

28**

78

15

269

21**

A¤›r fiziksel etkinlik

201

38

643

49****

119

23

360

27*

Hafta içi ≥4saat/gün TV izleme

153

28

330

25

115

22

317

24

Hafta sonu ≥4saat/gün TV izleme

209

39

475

36

190

36

501

38

Hafta içi bilgisayarda ≥3 saat oyun oynama

76

14

272

21***

14

3

118

9***

Hafta sonu bilgisayarda ≥3 saat oyun oynama

103

19

452

34****

52

10

210

16***

Hafta içi bilgisayar› ≥3 saat oyun d›ﬂ› kullanma

68

13

241

19*

46

9

224

17***

Hafta sonu bilgisayar› ≥3 saat oyun d›ﬂ› kullanma

87

16

322

25****

55

11

271

21****

*p<0,005, **p<0,01, ***p<0,001, ****p<0,0001
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2006 raporunda ve Almanya’da yap›lan bir araﬂt›rmada da
benzer sonuç bildirilmiﬂtir (10,37). Baﬂ dönmesi, k›rsal alanda yaﬂayan k›zlar ve erkeklerde kentlerde yaﬂayan ayn› cinsiyetten akranlar›ndan daha s›k görülüyordu. Gerginlik ya da
kayg› hissi ise k›rsal alanda yaﬂayan k›zlarda kentlerde yaﬂayan akranlar›ndan daha s›k saptand›. Sa¤l›k aç›s›ndan
yerleﬂim yeri ile iliﬂkili olarak ortaya ç›kan bu eﬂitsizliklerin
nedenlerinin irdelenmesi gerekti¤ini düﬂünmekteyiz.
Yine sonuçlar›m›z hem k›rsal alanda hem de kentlerde
yaﬂayan 11 ve 13 yaﬂ›ndaki ö¤rencilerin %37’sinin hafta içi
her gün kahvalt› etmeden okula gitti¤ini gösterdi. ‹zmir’de
yap›lan bir çal›ﬂmada lise ö¤rencileri aras›nda, düzenli kahvalt› etmeme k›zlarda %46,6, erkeklerde %44,4 oran›nda
bulunmuﬂtur (4). Ayn› çal›ﬂmada annesi çal›ﬂan çocuklar›n,
annesi ev han›m› olanlara göre daha düzenli kahvalt› etti¤i
saptanm›ﬂt›r (4). Farkl› ülkelerde yap›lan araﬂt›rmalarda da
ö¤rencilerin hafta içi düzenli kahvalt› etmedikleri gösterilmiﬂtir (17,29). Düzenli kahvalt› etmeme ile düﬂük akademik
baﬂar›, yeterli lifli g›da tüketmeme, egzersiz yapmama,
hareketsiz yaﬂam biçimi, beden alg›s›ndan hoﬂnut olmama,
kan kolesterol düzeyinin yüksek oluﬂu, besin de¤eri düﬂük
yiyecekleri fazla tüketme, yetersiz kalsiyum al›m›, fazla kiloluluk ve ﬂiﬂmanl›k aras›nda iliﬂki oldu¤unu gösteren araﬂt›rmalar vard›r (3,18,38-42). Okullarda, kahvalt› etmenin önemi ile ilgili hem ö¤rencilere hem de ebeveynlere yönelik e¤itimler yap›lmas› ve gerekiyorsa okulda ö¤rencilere kahvalt›
sunulmas› bu sorunun olumsuz etkilerinin ortadan kald›r›lmas› için önerilebilir.
Evde yiyecek olmad›¤›ndan akﬂamlar› yata¤a aç girme
ya da okula aç gitme, k›rsal alanda yaﬂayan k›zlar ve erkekler aras›nda kentlerde yaﬂayan ayn› cinsiyetten akranlar›ndan anlaml› olarak daha s›kt›. Literatürde açl›¤›n somatik
yak›nmalarla, anksiyete ve depresyon gibi ruh sa¤l›¤› sorunlar›yla, yetersiz sebze ve meyve tüketimi ve besin de¤eri düﬂük yiyeceklerin fazla tüketimiyle birlikte görüldü¤ü
gösterilmiﬂtir (6,43).
Beslenme al›ﬂkanl›klar› incelendi¤inde, her gün en az bir
kez meyve yeme s›kl›¤›n›n ABD’de yap›lan bir araﬂt›rmada
saptanana benzer olarak çal›ﬂmam›zda ﬂehirlerde yaﬂayan
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erkeklerde ve k›zlarda k›rsal alanda yaﬂayan akranlar›ndan
anlaml› olarak yüksek oldu¤u görüldü (26). Tersine Kosta
Rika’l› ergenlerle yap›lan bir araﬂt›rmada, meyve tüketiminin k›rsal alanda yaﬂayan çocuklarda daha fazla oldu¤u
gösterilmiﬂtir (44). Yunanistan’da yap›lan bir araﬂt›rma ise
kentsel ya da k›rsal yerleﬂim alanlar›nda yaﬂama ile ö¤rencilerin sa¤l›kl› besinleri tercih etmeleri aras›nda iliﬂki olmad›¤›n› göstermiﬂtir (5).
ﬁeker ya da çikolata yeme ve ﬂekerli-gazl› içecekler içme s›kl›¤›n›n ﬂehirlerde yaﬂayan erkeklerde ve k›zlarda k›rsal alanda yaﬂayan akranlar›ndan anlaml› olarak yüksek oldu¤u görüldü. Yine sonuçlar›m›za benzer olarak, Kosta Rika ve Çin’de yap›lan araﬂt›rmalarda kentlerde yaﬂayan çocuklar›n yüksek enerjili besinleri ve doymuﬂ ve trans ya¤lar› daha fazla tükettikleri gösterilmiﬂtir (30,45). Tersine ‹ran’da ve ABD’de k›rsal alandaki çocuklar›n daha fazla “abur
cubur” yediklerini saptayan araﬂt›rmalar da vard›r (26,38).
Yukar›daki araﬂt›rmalar›n sonuçlar›na göre ergenlerin beslenme al›ﬂkanl›klar›n›n kültürden kültüre farkl›l›klar gösterdi¤i söylenebilir. Ergenlik döneminde büyüme ve geliﬂmenin
sa¤l›kl› olabilmesi ve k›sa ve uzun sürede ortaya ç›kabilecek sa¤l›k sorunlar›n›n önlenebilmesi aç›s›ndan, özellikle
k›rsal alanda yaﬂayan ö¤rencilerin meyve tüketimlerini artt›rma ve ﬂehirlerde yaﬂayan ergenlere yönelik “abur cubur”
tüketimini azaltma çal›ﬂmalar›na öncelik verilmesi önemli
görülmektedir.
Araﬂt›rmam›zda, diyette olma ve bedeninden hoﬂnut olmama kentte yaﬂayan erkekler aras›nda k›rda yaﬂayanlara
göre anlaml› olarak daha s›kt›. Medyada yer alan beden alg›s› ile ilgili mesajlara ﬂehirde yaﬂayan erkekler daha fazla
maruz kal›yor ve beden alg›s› bask›s›n› daha fazla hissediyor olabilirler. Di¤er taraftan kentlerde yaﬂayan erkek ö¤renciler aras›nda ﬂiﬂmanl›k s›kl›¤›n›n k›rsal alanda yaﬂayanlara göre yüksek olmas› bu ö¤rencilerin k›rsal alanda yaﬂayan akranlar›ndan daha s›k bedenlerinden memnun olmama ve diyet yapma bildirmelerinin bir nedeni olabilir. K›zlarda ise ﬂiﬂmanl›k ile yerleﬂim yeri aras›nda iliﬂki yoktu.
‹ran’da ve Tunus’ta yap›lan araﬂt›rmalarda da benzer sonuçlar bulunmuﬂtur (27,29). Çin’de yap›lan bir araﬂt›rmada

Tablo 4. Yaralanma ve ﬂiddet davran›ﬂlar›: Yerleﬂim yerine göre farkl›l›klar
Erkek

K›z

K›r

Kent

K›r

Kent

n

%

n

%

n

%

n

%

Son 12 ay içinde ≥1 kez yaralanma

280

51

641

47

222

42*

484

36

Son 12 ay içinde ≥2 kez yaralanma

142

26

334

25

90

17

241

18

Son 12 ay içinde ≥1 kez kavgaya kar›ﬂma

416

75*

952

70,2

231

43,3

585

43,2

Son 1-2 ay içinde ≥1 kez zorbal›¤a u¤rama

338

63,7

806

60,3

330

64,1

804

60,1

Son 1-2 ay içinde ≥1 kez zorbal›k yapma

272

51*

597

44,6

204

40,1

529

39,9

Son 1-2 ay içinde ≥1 kez hem zorbal›k

206

39*

440

33,1

172

34,

411

31,1

yapma hem de zorbal›¤a u¤rama
*p<0,05
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ise hem k›rsal hem de kentsel alanda yaﬂayan ergenler aras›nda ﬂiﬂmanl›¤›n giderek artt›¤›, ancak, kentsel alanda ve
erkekler aras›nda ﬂiﬂmanl›k art›ﬂ h›z›n›n daha belirgin oldu¤u gösterilmiﬂtir (46). K›rkbir ülkenin HBSC 2006 verileri ile
yerleﬂim yeri dikkate al›nmadan yap›lan bir araﬂt›rmada da
ülkelerin pek ço¤unda erkekler aras›nda fazla kilolu¤un k›zlara göre daha yayg›n oldu¤u saptanm›ﬂt›r (42). Öte yandan
Türkiye’de, cinsiyet ayr›m› yapmaks›z›n kentsel alanda ﬂiﬂmanl›¤›n daha s›k oldu¤unu gösteren bir araﬂt›rma da vard›r (47). Tersine k›rsal alanda ﬂiﬂmanl›¤›n daha yayg›n oldu¤unu gösteren araﬂt›rmalar da vard›r (15,26,28,48). ﬁiﬂmanl›k, Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan epidemik olarak
kabul edilmiﬂtir (49). Sonuçlar›m›z bu alanda yap›lacak çal›ﬂmalarda ﬂehirlerde yaﬂayan erkek ö¤rencilere öncelik verilmesi gerekti¤ini düﬂündürmüﬂtür.
Günde bir kereden fazla diﬂ f›rçalama davran›ﬂ› hem k›rda hem de kentte yaﬂayan ö¤renciler aras›nda yayg›n de¤ildi. Ancak, kentte yaﬂayan erkek ve k›z ö¤renciler k›rda
yaﬂayan akranlar›ndan daha s›k bu davran›ﬂ› gösteriyorlard›. Bu bulgu, öncelikle k›rsal alanlarda olmak üzere okullarda diﬂ sa¤l›¤› konusuna daha fazla yer verilmesi gerekti¤ini düﬂündürmüﬂtür.
Araﬂt›rmam›z›n sonuçlar› genel olarak ö¤rencilerin fiziksel etkinli¤i bir yaﬂam biçimi haline getirmediklerini düﬂündürmektedir. Yerleﬂim yerine göre incelendi¤inde ise, ortaa¤›r ve a¤›r düzeyde fiziksel etkinlik kentte yaﬂayan ö¤renciler aras›nda k›rsal alanda yaﬂayan akranlar›ndan daha
s›k saptand›. Benzer sonuçlar farkl› ülkelerde yap›lan araﬂt›rmalarda da bildirilmiﬂtir (26,50). Tersini gösteren araﬂt›rmalar da vard›r (28,51). Türkiye’de küçük bir grupta yap›lan
çal›ﬂmada araﬂt›rmam›z›n sonuçlar›n›n tersine, k›rsal alanda yaﬂayan çocuklar›n kentsel alanda yaﬂayanlara göre fiziksel olarak daha etkin olduklar› (herhangi bir spor etkinli¤inde bulunduklar›) saptanm›ﬂt›r (47). K›br›s’ta ilkokul çocuklar›nda yap›lan bir araﬂt›rmada ise k›rsal alanda yaﬂayan çocuklar›n yaz aylar›nda, kentsel alanda yaﬂayan çocuklar›n ise k›ﬂ aylar›nda daha aktif olduklar› saptanm›ﬂt›r
(52). Bizim araﬂt›rmam›z May›s ay›nda yap›ld›¤›ndan, mevsimin etkisinin en az olaca¤› öngörülebilir. Yine K›br›s’ta
yap›lan ve mevsimsel farkl›l›klar› incelemeyen bir araﬂt›rmada, k›rsal ve kentsel yaﬂam›n çocuklar›n fiziksel etkinlik
düzeyleri üzerine etkisi olmad›¤› gösterilmiﬂtir (53). Sonuçlar›m›z, k›rsal alanda yaﬂayan ö¤rencilere öncelik verilmekle birlikte, fiziksel etkinlik düzeyinin ﬂiﬂmanl›k ile iliﬂkili oldu¤u bilindi¤inden, tüm ö¤rencilerin fiziksel etkinli¤i bir yaﬂam biçimi haline getirmelerini hedefleyen çal›ﬂmalara gereksinim oldu¤unu göstermektedir (42).
Ö¤rencilerin televizyon izleme s›kl›¤› K›br›s’ta yap›lan
bir araﬂt›rmada belirlendi¤i gibi yerleﬂim yerine göre anlaml› olarak de¤iﬂmiyordu (53). Di¤er taraftan ülkemizin de
içinde bulundu¤u farkl› ülkelerde yap›lan araﬂt›rmalarda
kentsel alanda yaﬂayan çocuklar›n daha fazla TV izledi¤i
gösterilmiﬂtir (26,29,47,51). Tersine, k›rsal alandaki çocuk-
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lar aras›nda TV izleme sürelerinin daha uzun oldu¤unu gösteren yay›nlar da vard›r (54,55). Uzun süre televizyon izleme ile ﬂiﬂmanl›k ve besin de¤eri düﬂük, enerji oran› yüksek
yiyeceklerin tüketilmesi aras›nda iliﬂki oldu¤u çok say›da
araﬂt›rmac› taraf›ndan gösterilmiﬂtir (2,5,7,54,56,57). Bir
meta-analizde ise uzun süre TV izleme, bilgisayar kullan›m›
ve bilgisayar oyunlar› oynama ile ﬂiﬂmanl›k ve fiziksel etkinlik düzeyinin düﬂük oluﬂu aras›nda klinik olarak anlaml› bir
iliﬂki olmad›¤› gösterilmiﬂtir (58). Sonuçlar›m›z, yerleﬂim yerinden ba¤›ms›z olarak, ö¤rencilerimizin önemli bir k›sm›n›n
TV karﬂ›s›nda uzun saatler geçirdi¤ini gösterdi¤inden, bu
alanda tüm ö¤rencilere yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas› gerekti¤ini düﬂündürmektedir.
Bilgisayar karﬂ›s›nda vakit geçirme s›kl›¤› kentlerde yaﬂayan ö¤renciler aras›nda k›rsal alanda yaﬂayan akranlar›ndan anlaml› olarak yüksekti. Bu durum onlar›n hem evlerinde hem de internet kafelerde bilgisayar ve oyun aletlerine
daha kolay ulaﬂmalar› ile ilgili olabilir. Oturarak yap›lan bir
etkinlik oldu¤undan özellikle ﬂehirlerde yaﬂayan gençler
aç›s›ndan dikkatli olunmal›d›r. Ülkemizde küçük bir örneklemede yap›lan baﬂka bir araﬂt›rmada ise bilgisayar oyunlar› oynama aç›s›ndan k›rsal ve kentsel alanlarda yaﬂayan
ö¤renciler aras›nda fark olmad›¤› gösterilmiﬂtir (47). K›rsal
alandaki çocuklar›n daha fazla bilgisayar kulland›¤›n› gösteren araﬂt›rmalar da vard›r (26).
Son bir y›l içinde en az bir kez yaralanma s›kl›¤› k›rsal
alanda yaﬂayan k›zlar aras›nda kentlerde yaﬂayan akranlar›ndan anlaml› olarak yüksekti. K›rsal alanda yaﬂam biçiminin farkl›l›¤›na ba¤l› olarak yaralanma daha s›k görülüyor
olabilir. Ayr›ca, bu durum k›rsal bölgelerde yaralanmay› engelleyecek önlemlerin yeterince al›nmam›ﬂ olmas›na da
ba¤l› olabilir. Kanada’da yap›lan bir araﬂt›rmada cinsiyet
fark› belirtilmeksizin ergenler aras›nda son 12 ay içinde yaralanma s›kl›¤›n›n benzer olarak k›rsal alanda daha s›k gözlendi¤i saptanm›ﬂt›r (19). Avustralya’da yap›lan bir çal›ﬂmada ise spor yaralanmalar› nedeni ile k›rsal alanlarda yaﬂayan
ergenlerin hastane baﬂvurular›n›n daha fazla oldu¤u gösterilmiﬂtir (59). ABD’de ve ‹rlanda’da yap›lan eriﬂkinleri de
kapsayan araﬂt›rmalarda da k›rsal alanlarda kazalar sonucu
yaralanma nedeni ile hastaneye yat›ﬂlar›n kentsel alanlardan
daha s›k oldu¤u saptanm›ﬂt›r (31,32). Yaralanmalar›n nedenleri ve niteli¤i ile ilgili ayr›nt›l› çal›ﬂmalar yap›lmas›n›n ve
k›rsal alanda gerçekleﬂen yaralanmalar›n ayr›nt›l› olarak incelenmesinin, yaralanmalar› önleme çal›ﬂmalar›n›n kapsam›n›n belirlenmesinde yararl› olaca¤›n› düﬂünmekteyiz.
Araﬂt›rmam›z›n sonuçlar› ﬂiddet davran›ﬂlar›n›n ergenler
aras›nda s›kça görüldü¤ünü göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
“Health Behavior in School Aged Children 2006” raporunda
41 ülke aras›nda Türkiye kavgaya kar›ﬂma s›kl›¤›nda 11 yaﬂ
grubunda ikinci, 13 yaﬂ grubunda ise birinci s›rada yer alm›ﬂt›r. Okulda zorbal›¤a u¤ramada ise 11 yaﬂ grubunda birinci,
13 yaﬂ grubunda üçüncü s›radad›r (10). Bu durum da bu
alanda acil önlemler al›nmas› gerekti¤ini düﬂündürmektedir.
Bu çal›ﬂmada kavgaya kar›ﬂma, okulda zorbal›k yapma ve
hem zorbal›k yapma hem de zorbal›¤a u¤rama davran›ﬂlar›
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k›rsal alanda yaﬂayan erkek ö¤renciler aras›nda kentlerde
yaﬂayan akranlar›ndan anlaml› olarak yüksek oranda bildirildi. Bu bulgumuz ilginçtir. Nüfus yo¤unlu¤unun az ve geleneksel yap›n›n daha egemen oldu¤unu öngörebilece¤imiz
k›rsal bölgelerimizde, ﬂiddet davran›ﬂlar›n›n daha nadir görülece¤i düﬂünülebilirdi. Sonuçlar›m›za benzer olarak, k›rsal
alanda yaﬂayan ergenler aras›nda ﬂiddet davran›ﬂlar›n›n daha yayg›n oldu¤unu gösteren araﬂt›rmalar yan›nda, ﬂiddet
davran›ﬂlar›n›n kentlerde yaﬂayan ergenler aras›nda daha
yayg›n oldu¤unu gösteren araﬂt›rmalar da vard›r (16,60,61).
Bulgular›m›z öncelikle k›rsal alanda olmak üzere okullarda
ﬂiddeti önleme programlar›n›n geliﬂtirilmesi ve yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekti¤ini düﬂündürmektedir.
Sonuç olarak, araﬂt›rmam›z ülkemizde kentsel ve k›rsal
alanda yaﬂayan 11 ve 13 yaﬂ›ndaki k›zlar ve erkekler aras›nda sa¤l›k aç›s›ndan eﬂitsizlikler oldu¤unu ve k›rsal alanda yaﬂayan hem k›zlar›n hem de erkeklerin daha fazla risk
alt›nda oldu¤unu göstermektedir. Ergenler için sa¤l›¤› geliﬂtirme programlar› haz›rlan›rken yerleﬂim yeri nedeni ile
ortaya ç›kan bu farkl›l›klar›n göz önüne al›nmas› gerekti¤ini
düﬂünmekteyiz.
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