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ÖZET

Bu araştırma, ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin kişisel hijyene ilişkin davranış
ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapıldı.
Araştırma, Gaziantep ili Araban ilçe merkezinde bulunan ortaokullarda
öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri ile 24 Mayıs - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında
öğrencilerin kişisel hijyene ilişkin davranış ve tutumlarını belirlemek için 265
öğrenci üzerinde tanımlayıcı olarak yapıldı.
Veri toplama aşamasında öğrencilere sosyodemografik özellikleri ve kişisel
hijyen bilgilerine yönelik sorulardan oluşan soru formu uygulandı. Öğrencilerden
elde edilen verilerinin istatistiksel çözümlemelerinde; sayı, yüzde, ortalama, standart
sapma ve ki-kare testi kullanıldı.
Araştırmaya

katılan

öğrencilerin

%49.4’ü

erkek,

%50.6’sı

kızdır.

Öğrencilerin ortalama yaşları 12.13 ±0.47’dir. Öğrencilerin aile tipi durumlarına göre
hijyen puanı bulguları incelendiğinde, en fazla hijyen puanı alanlar %24.2 ile
çekirdek aile grubunun olduğu, en düşük hijyen puanı alanlarında %6.4 ile geniş aile
grubu oldukları görüldü. Orta hijyen puanına sahip olanlarında %45.3 ile çekirdek
aile grubunda oldukları saptandı. Aile tipi ile hijyen puanı arasındaki fark istatistiksel
olarak önemli bulundu (p<0.05).
Bu araştırmada; kız öğrencilerdeki hijyen alışkanlıklarının, erkek öğrencilere
göre genel olarak daha iyi olduğu, çekirdek aileye ve az kardeşe sahip öğrenciler ile
ailesinin gelir düzeyi orta ve iyi düzeyde olan öğrencilerin hijyen puanlarının daha
yüksek olduğu belirlenmiştir.
Sağlıklı bireylerin yetiştirilebilmesi için, çocukların aile ortamında başlayan
hijyen alışkanlıklarının, okul dönemlerinde de pekiştirilebilmesi için sağlık eğitimi,
hijyen eğitimi, vb. adlarla teorik ve uygulamalı derslere yer verilmesi gerekir.

Anahtar kelimeler: Kişisel Hijyen, Sağlık, İlköğretim Öğrencisi, Hemşire.
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ABSTRACT

DETERMINATION OF PERSONAL HYGIENE
BEHAVIOUR OF 6TH CLASS STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS
CENTER LOCATED IN ARABAN TOWN OF GAZİANTEP

This research was performed to determine secondary schools 6. grade
students’ personal hygiene behavior and attitudes. This research was performed to
determine personal hygiene behavior and attitudes on the 6. grade students who study
at second level in Gaziantep province, Araban county in between 24 May-31
December.
During data collection, questionnaire was administered question form to
students which consist sociodemographic characteristics and personal hygiene
information.

In statistical analysis of data which were obtained from students;

number, percentage, mean, standard deviation and chi-square test was used.
%49.4 are boys and %50.6 were girls in this research. The average age of
students’ is 13.12 ± 0.47. When analyzed Hygiene scores according to their family
type of students, nuclear family group got the most hygiene point with %24.2 and
large family group got minimum hygiene score with %6.4. Nuclear family group has
midium hygiene score with %45.3. The difference between family type and hygiene
scores were statistically significant. (p<0.05)
In this research, it was determined that hygiene habits of schoolgirls are better
than schoolboys; the students who have nuclear families, fewer siblings, middle and
top level family income have higher hyiege score.
To grow up healthy people; health education, hygiene education should be
given to the theoretical and practical courses to consolidate at school times hygiene
habits of children which have started in family.

Key words: : Personal Hygiene, Health, Primary School Students, Nurses.
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GİRİŞ

Sağlığı koruma ve devam ettirme bilimine hijyen denir. Kişisel hijyen;
bireylerin sağlıklarını korudukları ve devam ettirdikleri bir bakım olarak tanımlanır.
Kişisel hijyen bireye sadece iyi olma duygusunu kazandırmak için değil, aynı
zamanda sağlığın devamı için de gereklidir. Sağlık bakım sürecinde kültür, sosyal
yapı, aile ve kişilik etkilidir. Özellikle kültür ön plandadır. Kişisel hijyenin
gelişmesinde, ailenin rolünün yanında, fiziksel şartlar da önemlidir (1).
Kişisel hijyen, bireyin sağlığını sürdürmek için yaptığı öz bakım
uygulamalarını içerir. Birçok hastalığın kontrolünde kişisel hijyen alışkanlıkları çok
önemlidir. Kişisel hijyen; vücut bakımı ve temizliği, yüz bakımı, el temizliği, kulak
ve saç temizliği, ağız diş bakımı, tuvalet temizliği, giyinmedir (2).
Kişisel temizlik uygulamalarının yapılabilmesi için öncelikle kişilerin
temizlik ve sağlık bilgisi, bilinci, sorumluluğu gelişmiş olmalıdır. Temiz olmak
kişiye öncelikle güven ve mutluluk verir. Temizlik kurallarına uyulmadığında pek
çok hastalıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Hastalıklardan korunmak için
temizlik uygulamaları ihmal edilmemelidir. Dış ortamda sürekli olarak bir şeylere
dokunulup, eller ağza götürülmektedir. Bu nedenle günlük yaşantıda tüm vücut pek
çok mikroorganizmayla karşılaşmaktadır (3).
Birçok enfeksiyon hastalığının kontrolünde kişisel hijyen alışkanlıkları çok
önemlidir. Mikroorganizmalar en çok kirli eller ve kirli sular ile bulaşır. Elleri su ve
sabunla yıkamak mikroorganizmaları uzaklaştırmanın en etkili yoludur ve
hastalıkları önlemeye yardımcıdır. Bütün dünyada olduğu gibi su ve besinlerle
bulaşan enfeksiyon hastalıkları ülkemizde de halk sağlığı sorunu olarak önemini
korumaktadır. Bu hastalıklar önemli salgınlara neden olmaktadırlar. Tifo, Salmonella
türleri, Basilli Dizanteri (Şigella), Amipli Dizanteri (Entameoba Histolitica), Ani
Başlayan Sulu ve Kanlı İshaller, Kolera, Sarılık (Hepatit A) gibi hastalıklar, su ve
besinlerle bulaşan hastalıklardır. Halen dünyada en sık ve en çok görülen hastalıklar
grubunu enfeksiyon hastalıkları oluşturmaktadır. Doğru el yıkama şekli ve
alışkanlığının insanlara kazandırılması halinde bu hastalıkların sıklığında önemli
azalmalar olacaktır (4).
Ellerimizde milyonlarca mikrop bulunur. Bu mikropların birçoğu zararsızdır.
Ama bazıları ellerinizi yıkamadığınızda, nezle, grip veya ishal olmanıza neden
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olabilir. Bazı bakteriler, ellerimizdeki gözenek, çizik, çatlak ve kıllara iyice
yapışırlar, toz ve kirle karışarak hızla çoğalmak için uygun ortam bulurlar. Özellikle
tuvaletten sonra iyi yıkanmamış ellerinizde ve tırnaklarınızda kalan mikroplar,
sarılık, tifo, dizanteri, kıl kurdu gibi pek çok dışkı kaynaklı hastalığın yayılmasına
neden olur (5).
Başta kişinin kendi sağlığı olmak üzere, başkalarının da sağlığını korumanın
en önemli aracı temizliktir. Temizlik, kişisel ve sosyal sağlığın dayandığı bir temel
olmanın yanında, toplum içinde yaşamanın vazgeçilmez bir parçasıdır (2).
Temizlik bütün bireyler için sağlıklı olmanın başlıca kurallarından biridir.
Çocukların sağlıklı büyümesindeki rolü ise çok önemlidir. Çünkü çocuklukta
temizlik öncelikle sağlıklı bir yetişkin olma yolunda sağlam temeller oluşturur.
Temizlik, bedenimizi, kirletici unsurlardan uzak tutar ve bir davranış biçimi haline
gelir. Bu davranış biçimini ise çocukluktan itibaren kazanmak ve çocuklarımıza
kazandırmak gerekir. Ayrıca temizlik toplumsal ve kültürel bir davranış biçimidir
(6).
Çocuklar büyüdükçe onlara zaman içinde soğuk algınlığı ve grip gibi
durumlardan korunmanın yollarını öğretmek gerekir. Bunun için ne kadar erken
başlanırsa o kadar iyidir. Çünkü çocukta bu alışkanlık daha iyi oturur. Üstelik
çocukların yaşı ilerledikçe sağlıklı hijyen alışkanlıklarını oturtmak daha zor olur.
Kötü hijyen alışkanlıklarının değiştirilmesinin daha zor olduğunu bilmek gerekir.
Sağlıklı hijyen alışkanlıkları çocuğu bulaşıcı hastalıklara karşı koruyan çok önemli
alışkanlıklardır. Bunun için ebeveynlerin bu hijyen alışkanlıklarını erken yaşlardan
itibaren çocuklarına öğretmeleri gerekir. Örneğin yemeklerden önce ve sonra ellerin
yıkanması, dışarıdan içeri girilince el ve yüzün yıkanması, tuvalet sonrası el yıkama,
öksürürken

koluyla

ağzını

kapatması,

hasta

kişilere

mümkün

olduğunca

yaklaşmaması v.b. konular hem anlatılmalı hem de ebeveyn tarafından yeri
geldiğince uygulanmalıdır. Ayrıca ebeveynlerin de bu konuda rol model olması
gerekir. Çocuklar anne ve babalarını oldukça taklit ederler. Yapılan şeylerin çoğu
zaman söylenenlerden daha geçerli olduğunu unutmamak gerekir. Anahtar kelime
tutarlılıktır. Bunlar için de el yıkama alışkanlığının özellikle önemli olduğunu
vurgulamak gerekir. Sabun kullanılarak yapılan el yıkama alışkanlığı teşvik
edilmelidir. Eğer o an için su ve sabun kullanımı mümkün değilse başka bir sıvı
temizleyici ya da jel de iş görür. Kimi çocuklar ek yıkama konusunda bazen
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direnebilirler. Bunun için de el yıkamayı çocuk için çekici hale getirmek gerekir.
Çocuklar için hazırlanmış el yıkama sıvı sabunları ve çocuğun ilgisi çekecek şekilde
dizayn edilmiş sıvı sabun kapları bu konuda yardımcı olabilir. Öksürürken ağzı
koluyla kapamasını öğrenmesi de iyi bir hijyen alışkanlığıdır. Ağzı elle kapamak
sağlıklı olmayan bir alışkanlıktır. Çünkü el vasıtasıyla birçok virüs başka insanlara
bulaşabilir. Aynı şey hapşırma için de geçerlidir. Çocuklara burunlarını silerken kâğıt
peçete kullanmalarını da öğretmek gerekir. Bunun en iyi yolu da ebeveynlerin bunu
kendilerini uygulamaları ve çocuklarını da bu konuda teşvik etmeleridir. Tuvalet
temizliği de dikkate alınması gereken bir hijyen alışkanlığıdır. Bu hijyen
alışkanlığının da çocuk için ebeveynler tarafından dikkatle ele alınması gerekir (7).
Yakın zamanda gerçekleştirilen global bir ankete katılanların yüzde 53’ü
optimal el yıkama süresi 20 saniye olmasına rağmen, tuvaleti kullandıktan sonra
ellerini 10 saniye boyunca veya daha kısa süreyle yıkadıklarını belirttiler. Yüzde
59’u çocuklarının her zaman yemekten önce ellerini yıkadığını ifade etti. Yüzde
26’sı çoğu zaman, yüzde 9’u bazen, yüzde 2’si nadiren ve yüzde 1’i hiçbir zaman
yanıtını verdi. İlköğretimdeki çocukların ellerini günde 4 kere yıkamaları, solunum
yolu ile ilgili hastalıkları yüzde 24, mide ile ilgili hastalıkları yüzde 51 azaltıyor. El
hijyeni çocuklar için en tehlikeli hastalıklardan olan ishal riskini yüzde 43 azaltıyor.
Sadece el yıkayarak 5 yaş altı çocuklarda ishal ve zatürre ile ilgili enfeksiyonlar
yüzde 50’den fazla oranda azalıyor (8).
Temizlik ve hijyen kavramları, kişisel ve toplumsal gelişimin en önemli
basamaklarından biri olarak kabul ediliyor. Yapılan bilimsel araştırmalar hijyen
alışkanlıkları ile pek çok enfeksiyon hastalığının önlenebileceğini altını çiziyor (9).
Bu çalışmanın amacı; Gaziantep/Araban ilçe merkezinde bulunan okullardaki
ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen davranışlarının belirlenmesidir.
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2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Şekli
Araştırma,

ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin kişisel hijyen davranışlarının

belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Araştırma, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Gaziantep ili Araban ilçe
merkezinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri ile 24 Mayıs31 Aralık 2013 tarihleri arasında yapıldı.

2.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Gaziantep ili Araban ilçe merkezinde bulunan Atatürk
Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Şerif Peri Ortaokulu, Merkez Ortaokulu,
Dumlupınar isimli 5 ortaokulda 6. sınıfta öğrenim gören 300 öğrenci oluşturdu.
Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip tüm 6. sınıf öğrencilerine ulaşılması
hedeflenmiştir ancak 265 öğrenci ile (evrenin %88.3’ü) araştırma tamamlanmıştır.
Araştırma dışında kalan 35 öğrenciye araştırmanın yapıldığı tarihlerde raporlu veya
okula devamsızlık yapmaları nedeniyle ulaşılamadı.

2.4. Verilerinin Toplanması
2.4.1. Veri toplama aracı
Araştırmada; araştırmacı tarafından literatür bilgilerinden yararlanılarak
hazırlanan öğrenci tanıtıcı bilgi formu ve kişisel hijyen davranış ve tutumlarına
ilişkin soru formu kullanıldı (10, 12).



Kişisel Tanıtıcı Bilgi Formu
Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini tanımlayan 8 soru, hijyen

davranışlarını karşılamaya yönelik ev koşulları ile ilgili 7 soru olmak üzere toplam
15 sorudan oluştu.
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 Kişisel Hijyen Davranış ve Tutumlarına İlişkin Soru Formu
Literatürden yararlanarak öğrencilerin,

diş fırçalama, el yıkama, ayak

yıkama, banyo yapma, saç temizliği, tuvalet hijyenini içeren 22 sorudan oluşan bir
soru formu hazırlandı (10, 12).

2.4.2. Veri toplama aracının uygulanması
Araştırmanın verileri 27 Mayıs- 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında toplandı.
Öğrencilere araştırmanın amacı hakkında bilgi verildikten sonra öğrenci tanıtıcı bilgi
formu ve kişisel hijyen davranış ve tutumlarına ilişkin soru formları dağıtıldı.
Öğrencilerin soruları cevaplarken etki altında kalmamaları için, soruları kendilerinin
okuyup cevaplandırmaları sağlandı. Soruların cevaplama süresi ortalama 30 dakika
sürdü. Cevaplandırmalar tamamlandıktan sonra soru formu araştırmacı tarafından
toplandı.

2.5. Verilerin Değerlendirilmesi
Elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri bilgisayar ortamında
değerlendirildi. Verilerinin istatistiksel çözümlemeleri; sayı, yüzde, ortalama,
standart sapma ve ki-kare testi kullanıldı. Yanılgı p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

2.6. Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmanın yapılabilmesi için Malatya Klinik Araştırmaları Etik kurulundan
(EK 2) ve araştırmanın yapıldığı Gaziantep İli Araban İlçe Mili Eğitim
Müdürlüğünden yazılı onay (EK 3) alındı. Soru formu uygulanacak öğrencilere ve
sınıf öğretmenlerine araştırmanın amacı hakkında bilgi verilerek, araştırmaya
katılmaya gönüllü olan öğrencilerden sözlü onam alındı.
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3. BULGULAR
Tablo 3.1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Tanıtıcı Özellikler

S

%

Cinsiyet
Erkek
Kadın

131
134

49.4
50.6

Yaş
11
12
13

14
201
50

5.3
75.8
18.9

Anne eğitim düzeyi
Okur-yazar değil
Okur-yazar
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu

64
35
129
18
19

24.2
13.2
48.7
6.8
7.2

Baba eğitim düzeyi
Okur-yazar değil
Okur-yazar
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu

24
34
96
51
47
13

9.1
12.8
36.2
19.2
17.7
4.9

Ekonomik durum
İyi
Orta
Kötü

71
158
36

26.8
59.6
13.6

Aile tipi
Çekirdek aile
Geniş aile

217
48

81.9
18.1

Toplam

265

100

Araştırmaya katılan öğrencilerin %49.4’ü erkek, %50.6’sı kız, yaş grupları
incelendiğinde, %5.3’ü 11 yaşında, %75.8’sı 12 yaşında, %18.9’u 13 yaşında ve
ortalama yaşları 12.13 ± 0.47 olarak bulundu.

Araştırmaya katılan annelerin eğitim seviyesine bakıldığında, %24.2’si okur yazar
değil, %13.2’si okur yazar, %.48.7’si ilkokul mezunu, %6.8’i ortaokul mezunu,
%7.2’si lise mezunu olduğu ve üniversite mezunu hiç bulunmadığı, babaların eğitim
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seviyesine bakıldığında, %9.1’i okur yazar değil, %12.8’i okur yazar, %36.2’i
ilkokul mezunu, %19.2’i
ortaokul mezunu, %17.7’si lise mezunu ve %4.9’u üniversite mezunu olduğu
saptandı.

Araştırmaya katılan ailelerin ekonomik durumlarına bakıldığında, ise %26.8’i iyi,
%59.6’sı orta ve %13.6’sı kötü olduğu, %81.9’u çekirdek aile ve %18.1’i geniş aile
sahip olduğu belirlendi.

Tablo 3.2. Araştırmaya Katılanların Evlerine Ait Bazı Özellikler
Özellikler

S

%

Ev durumu
Kira
Kendi evi

59
206

22.3
77.7

Kullanma suyu
Şebeke
Kuyu
Şişe

219
14
32

82.6
5.3
12.1

Tuvalet yeri
Evin içinde
Evin dışında

169
96

63.8
36.2

Tuvalet içinde lavabo
Evet
Hayır

186
79

70.2
29.8

Evde banyo varlığı
Evet
Hayır

247
18

93.2
6.8

265

100

Toplam

Araştırmaya katılanların ev özelliklerine bakıldığında, %22.3’ü kirada, %77.7’si
kendilerine ait evlerinin olduğu, %82.6’sı şebeke suyu, %5.3’ü kuyu suyu ve %12.1’i
şişe suyu kullandığı, tuvalet kullanım yeri olarak, %63.8’i evin içinde, %36.2’si evin
dışında olduğu, tuvaletlerinde lavabo olup olmadığına bakıldığında, %70.2’sinde
tuvaletin içinde lavabo varken %29.8’inde olmadığı, %93.2’sinin evinde banyo
varken %6.8’inde olmadığı belirlendi.
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Tablo 3.3. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri İle Hijyen Puanlarının
Karşılaştırılması

Değişkenler

Düşük
S
%

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş
11
12
13
Anne eğitim düzeyi
Okur-yazar değil
Okur-yazar
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Baba eğitim düzeyi
Okur-yazar değil
Okur-yazar
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu
Ekonomik durum
İyi
Orta
Kötü
Aile tipi
Çekirdek aile
Geniş aile

Araştırmaya

HİJYEN PUANI
Orta
Yüksek
S
%
S
%

Anlamlılık

31
19

1.2
0.7

77
68

29
26

23
47

8.7
17.7

X2=11.635
p=0.003

2
36
12

0.8
13.6
4.5

9
106
30

3.4 3
40
59
11.3 8

1.1
22.3
3

X2=4.427
p=0.351

13
13
19
4
1

4.9
4.9
7.2
1.5
0.4

37
18
74
6
145

14
6.8
27.9
2.3
54.7

14
4
36
8
70

5.3
1.5
13.6
3
26.4

X2=18.844
p=0.016

3
12
19
10
5
1

1.1
4.5
7.2
3.8
1.9
0.4

17
19
59
22
23
5

6.4
7.2
22.3
8.3
8.7
1.9

4
3
18
19
19
7

1.5
1.1
6.8
7.2
7.2
2.6

8
28
14

3
10.6
5.3

40
89
16

15.1 23
33.6 41
6
6

8.7
15.5
2.3

X2=13.004
p=0.011

33
17

12.5
6.4

120
25

45.3 64
9.4 6

24.2
2.3

X2=12.879
p=0.002

katılanların

demografik

özellikleri

X2=28.54
P=0.001

ile

hijyen

puanlarının

karşılaştırılmasında; cinsiyetlerine göre hijyen puanı incelendiğinde, kadınların
%0.7’si düşük hijyen puanlı, erkeklerin ise %1.2’si düşük hijyen puanlı, erkeklerin
%29’u orta hijyen puanlı, kadınların %26’sı orta hijyen puanlı, erkeklerin %8.7’si
yüksek hijyen puanlı iken kadınların %17.7’si yüksek hijyen puanlı olduğu görüldü.
Cinsiyet ile hijyen puanı arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05).

Yaşlarına göre hijyen puanları durumlarına bakıldığında, en fazla hijyen puanını
alanların %22.3 ile 12 yaş grubunda, en düşük hijyen puanı alanların ise %2 ile 11
yaş gurubunda olduğu saptandı. Ayrıca orta hijyen puanına sahip olanların en fazla
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%40 ile 12 yaş gurubunda olduğu saptandı. Yaş ile hijyen puanı arasındaki fark
istatistiksel olarak önemli bulunmadı (p>0.05).

Öğrencilerin

annelerin

eğitim

seviyelerine

göre

hijyen

puanı

bulguları

incelendiğinde, en fazla hijyen puanı alanlar %26.4 ile lise mezunları olduğu, en
düşük hijyen puanı alanlarında %0.4 ile lise mezunu oldukları görüldü. Orta hijyen
puanına sahip olanlarında %54.7 ile lise mezunu oldukları görüldü. Annenin eğitim
seviyesi ile hijyen puanı arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05).

Öğrencilerin babaların eğitim seviyeleri ile hijyen puanı bulguları incelendiğinde, en
fazla hijyen puanı alanlar %7.2 ile ortaokul ve lise mezunları olduğu, en düşük hijyen
puanı alanlarında %0.4 ile üniversite mezunu oldukları, orta hijyen puanına sahip
olanlarında %22.3 ile ilkokul mezunu oldukları saptandı. Babanın eğitim seviyesi ile
hijyen puanı arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05).

Ekonomik durumlarına göre hijyen puanı bulguları incelendiğinde, en fazla hijyen
puanı alanlar %15.5 ile orta gelir grubunun olduğu, en düşük hijyen puanı
alanlarında %3 ile iyi gelir grubu oldukları görüldü. Orta hijyen puanına sahip
olanlarında %33.6 ile orta gelir grubunda oldukları saptandı. Gelir durumu ile hijyen
puanı arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05).

Öğrencilerin aile tipi durumlarına göre hijyen puanı bulguları incelendiğinde, en
fazla hijyen puanı alanlar %24.2 ile çekirdek aile grubunun olduğu, en düşük hijyen
puanı alanlarında %6.4 ile geniş aile grubu oldukları görüldü. Orta hijyen puanına
sahip olanlarında %45.3 ile çekirdek aile grubunda oldukları saptandı. Aile tipi ile
hijyen puanı arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05).
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Tablo 3.4. Araştırmaya Katılanların Ev Özellikleri İle Hijyen Puanlarının
Karşılaştırılması

Değişkenler

Düşük
S
%

Ev kimin
Kira
Kendi evi
Kullanma suyu
Şebeke
Kuyu
Şişe
Tuvaletin yeri
Evin içinde
Evin dışında
Tuvalet içinde
lavabo
Evet
Hayır
Evde banyo var mı?
Evet
Hayır

HİJYEN PUANI
Orta
S
%

Yüksek
S

Anlamlılık
%

16
34

6
12.8

27 10.2 16
118 44.5 54

6
20.4

X2=3.865
p=0.145

42
5
3

15.8
1.9
1.1

119 44.9 58
6
2.3 3
20 7.5
9

21.9
1.1
3.4

X2=4.533
p=0.339

28
22

10.6
8.3

84
61

31.7 57
23
13

21.5
4.9

X2=12.894
p=0.002

29
21

10.9
7.9

99
46

37.4 58
17.4 12

21.9
4.5

X2=9.173
p=0.01

44
6

16.6
2.3

137 51.7 66
8
3
4

24.9
1.5

X2=2.643
p=0.267

Araştırmaya katılanların ev durumlarına göre hijyen puanı bulguları incelendiğinde,
en fazla hijyen puanı alanlar %20.4 ile kendi evinde oturanların olduğu, en düşük
hijyen puanı alanlarında %16 ile kirada oturanların olduğu görüldü. Orta hijyen
puanına sahip olanlarında %44.5 ile kendi evinde oturanların oldukları saptandı. Ev
durumu ile hijyen puanı arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz bulundu
(p>0.05).

Kullanım suyuna göre hijyen puanı bulguları incelendiğinde, en fazla hijyen puanı
alanlar %21.9 ile şebeke suyu kullananlar, en düşük hijyen puanı alanlarında %1.1 ile
şişe suyu kullananlar olduğu belirlendi. Orta hijyen puanına sahip olanlarında %44.9
ile şebeke suyu kullananlar olduğu saptandı. Kullanım suyu ile hijyen puanı
arasındaki fark istatistiksel olarak önemsiz olduğu saptandı (p>0.05).

Öğrencilerin

evin

içinde

tuvaletin

bulunması

ile

hijyen

puanı

bulguları

incelendiğinde en fazla hijyen puanı alanlar %21.5 ile tuvaletin evin içinde, en düşük
hijyen puanı alanların ise %8.3 ile evin dışında olduğu görüldü. Orta hijyen puanına
sahip olanlarında %31.7 ile tuvaletin evin içinde olduğu saptandı. Tuvaletin evin
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içinde bulunup bulunmaması ile hijyen puanı arasındaki fark istatistiksel olarak
önemli görüldü (p<0.05).

Araştırmaya katılanların hanelerinde tuvaletin içinde lavabo olup olmaması ile hijyen
puanı bulguları incelendiğinde, en fazla hijyen puanı alanlar %21.9 ile tuvaletin
içinde lavabo olanların, en düşük hijyen puanı alanların ise %7.9 ile tuvaletin dışında
lavabo olanların olduğu görüldü. Orta hijyen puanına sahip olanlarında %37.4 ile
tuvaletin içinde lavabo olduğu saptandı. Tuvalet içinde lavabo olması ile hijyen
puanı arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05).

Öğrencilerin

evlerinde

banyo

olup

olmaması

ile

hijyen

puanı

bulguları

incelendiğinde, en fazla hijyen puanı alanlar %24.9 ile evin içinde banyo olanlar, en
düşük hijyen puanı %2.3 ile evin içinde banyo olmayanlar olduğu belirlendi. Orta
hijyen puanına sahip olanlarında %51.7 ile evlerinde banyo olduğu saptandı. Banyo
olması ile hijyen puanı arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmadı
(p>0.05).
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4. TARTIŞMA

Kişisel hijyen alışkanlıkları öncelikle aile tarafından verilmekte, daha sonra
örgün eğitim sırasında okuldan alınmaktadır. Bu çalışma, ortaokul 6. sınıf
öğrencilerinin kişisel hijyene ilişkin davranış ve tutumlarını belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Bu nedenle 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Gaziantep ili Araban
ilçe merkezindeki Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Şerif Peri Ortaokulu,
Merkez Ortaokulu, Dumlupınar Ortaokullarında bulunan 265 öğrenci üzerinde
ankete dayalı araştırma yapılmıştır.
Araştırmaya katılan 265 öğrencinin %49.4’ünü (131) erkek, %50.6’sını (134)
kız oluşturmaktadır. Kurt ve ark.'nın 419’u (%55) altıncı sınıfta, 346’sı (%45) birinci
sınıfta olmak üzere toplamda 765 öğrenci üzerinde yapmış oldukları benzer
çalışmada öğrencilerin %45.2'si erkek, %54.8'i kadın cinsiyettedir (11).
Cinsiyetlerine göre hijyen puanlarına bakıldığında; bu çalışmaya katılan
erkek öğrencilerin %1.2’si düşük, %29’u orta ve %8.7’si yüksek hijyen puanlı iken,
kadınlarda bu oran %0.7’si düşük, %26’sı orta ve %17.7’si yüksek hijyen puanlı
şeklindedir. Kurt ve ark.’nın çalışmasında benzer şekilde altıncı sınıflarda kız
öğrencilerin genel temizlik davranışı gösterme oranının daha yüksek olduğu
belirlenmiştir (11). Yılmaz ve Özkan’ın %48.8 kız, %51.2 erkek öğrenci üzerindeki
çalışmasında da kişisel hijyen alışkanlıkları puanı kız öğrencilerde daha yüksektir
(12).
Elibol’un çalışmasında, kız öğrencilerin genel olarak olumlu sağlık
davranışlarında bulunma sıklıklarının daha fazla olduğu vurgusunu yapmıştır (13).
Kahveci ve Demirtaş'a göre genel olarak bakıldığında ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf
öğrencilerinin temizlik ve hijyen algılarının iyi düzeyde olduğu, "kız öğrencilerin
erkek öğrencilere oranla temizlik ve hijyen algılarının daha yüksek düzeyde olduğu"
bulunmuştur (14). Cinsiyetler arasındaki bu farklılığın nedeni tam olarak
anlaşılmamakla birlikte kız öğrencilerin yetiştirilme tarzlarından ve çevreden
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Bu araştırmada öğrencilerin anne ve babalarının eğitim seviyeleri ile hijyen
puanları karşılaştırıldığın aradaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Anne
ve babalarının eğitim seviyeleri yükseldikçe öğrencilerin hijyen puanlarının arttığı
tespit edilmiştir. Yılmaz ve Özkan’ın çalışmasında anne ve babaların eğitim
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düzeylerinin

çocukların

kişisel

hijyen

alışkanlıkları

üzerindeki

etkilerine

bakıldığında; anne ve babası lise ve üzerinde eğitim düzeyine sahip öğrencilerin
kişisel hijyen alışkanlıkları toplam puanı, anne babaları okur yazar ve ilköğretim
mezunu olan öğrencilerden daha yüksektir (12). Anne ve babanın eğitim düzeyinin
çocuğun hijyen konusunda bilinçlenmesi ve temizlik alışkanlığı kazanmasında
olumlu katkısı olduğu düşünülmektedir.
Bu araştırmada aile tipi ile hijyen puanları karşılaştırıldığında, arasındaki fark
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Çekirdek aileye ve az kardeşe sahip
öğrencilerin hijyen puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 3.3).
Yılmaz ve Özkan'ın araştırmasında öğrencilerin kişisel hijyen alışkanlıkları (KHA)
toplam puanı ile kardeş sayısı ile aile tipleri arasında istatistiksel olarak önemli bir
fark saptanmıştır (12). Çekirdek aile ortamındaki öğrencilerin, geniş aile ortamındaki
çocuklara göre yaşamsal alanları paylaşma, anne babaların çocuklarına hijyen
alışkanlıkları kazandırma konusunda yeterli zaman ayırabilme ve örnek olabilme,
mevcut temizlik malzemelerine istenildiği zaman istenildiği miktarda ulaşabilme
konularında daha avantajlı durumda olabilmelerinin öğrencinin kişisel hijyen
alışkanlığı geliştirme konusunda etkili olduğu düşünülmektedir.
Bu

araştırmada

öğrencilerin

ev

durumları

ile

hijyen

puanları

karşılaştırıldığında; tuvaletin evin içinde bulunup bulunmaması ve tuvalet içinde
lavabo olması ile hijyen puanı arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur
(p<0.05). Ceylan ve ark.nın çalışmasında eğitim düzeyi düşük, ailesinin aylık geliri
az, köylerde doğmuş, anneleri eğitim almamış ve yaşadığı evdeki tuvaletleri
kanalizasyona bağlı olmayan erbaş ve erlerin kişisel hijyen bilgilerinin az olduğunu
bildirmişlerdir (15).
Öğrencilerin evlerinde banyo olup olmaması ile hijyen puanı bulguları
incelendiğinde, evlerinde banyo olması ile hijyen puanı arasındaki fark istatistiksel
olarak önemli bulunmadı (p>0.05). Ancak evlerinde banyo olanların hijyen
puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yılmaz ve ark.nın yaptıkları
çalışmada kentsel bölgede yaşayan öğrencilerin %57.4’ünün, kırsal bölgede yaşayan
öğrencilerin %42.6’sının haftada iki ve üzerinde banyo yaptıklarını belirtmişlerdir
(12). Oğur ve ark.nın çalışmasında öğrencilerin %33.5’i (16), Kaya’nın çalışmasında
ise %28.4’ü üç günde bir banyo yaptıklarını ifade etmişlerdir (17).
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir;
Altıncı sınıf düzeyindeki kız öğrencilerde hijyen alışkanlıklarının erkek
öğrencilere göre genel olarak daha iyi olduğu görülmüştür.
Çekirdek aileye ve az kardeşe sahip öğrenciler ile ailesinin gelir düzeyi orta
ve iyi düzeyde olan öğrencilerin hijyen puanlarının daha yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Anne ve babanın eğitim düzeyleri arttıkça öğrencilerin hijyen davranışlarının
da arttığı, özellikle annenin eğitim durumunun çocukların hijyenle ilgili bilgi ve
davranışlarını etkileyen önemli faktörler olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu

araştırmada

elde

edilen

sonuçlar

doğrultusunda

şu

önerilerde

bulunulabilinir;


Çocukların

aile

ortamında

başlayan

hijyen

alışkanlıklarının,

okul

dönemlerinde de pekiştirilebilmesi için sağlık eğitimi, hijyen eğitimi, vb.
adlarla teorik ve uygulamalı derslere yer verilmesi,


Çocuklara kişisel hijyen alışkanlığı kazandırmada okul aile birliğinin veliler
ile ortak hareketle gerektiğinde uygulamalı tanıtıcı programlar yapmaları,



Sağlık bakım profesyonellerinin (ebe/hemşire) ev ziyaretlerine gitmesi ve
ailelere kişisel hijyen konulu eğitim vermeleri ve düşük gelirli ailelerin kişisel
temizlik konusunda bilinçlendirilmesi,



Çocukların evlerinde edindikleri olumlu kişisel hijyen davranışlarını
kalabalık ortamlarda, günlük hayatta ve özellikle okul saatlerinde de devam
ettirebilmeleri için; ailelerin ve öğretmenlerin bu konuda dikkatli gözlem ve
yönlendirmeleri,



Okullarda çocukların ilgisini çekecek hijyen ve sağlık konulu afiş, resim,
poster, karikatür vb. materyallerin okulun her alanında özellikle tuvalet ve
lavabolarda sıkça kullanılması.
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