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      Giriş 
     Günümüzün önemli halk sağlığı sorunlarından 
biri olan obezite, alınan ve harcanan enerji ara-
sındaki dengesizlik sonucu yağ dokusunun artma-
sıdır. Obezitenin kolay ve yaygın kullanılan tanı 
ölçütü beden kitle indeksidir (BKİ). Kilogram cin-
sinden ölçülen beden ağırlığının santimetre cin-

sinden ölçülen boyun karesine bölünmesi ile elde 
edilen BKİ’nin 18,5-24,9 arasında olması normal 
iken; 25-29,9 arası kilolu, 30 ve üstündeki değerler 
ise obezite olarak kabul edilmektedir.[1]

     Obezitenin etyolojisinde  biyolojik, psikolojik,  
sosyal ve çevresel birçok faktör rol almaktadır. Bu 
nedenle obez bireylerin yönetiminde psikolojik des- 

Özet

Amaç: Obezite, psikososyal boyutları olan bir hastalık olarak 
değerlendirilmekte ve tedavisinde çok boyutlu bir terapi yak-
laşımının gerekli olduğu düşünülmektedir. Birbirine yakın kav-
ramlar olan benlik saygısı ve beden algısı obezite ile ilişkili görün-
mektedir. Bu çalışmada beden kitle indeksi (BKİ) ile benlik saygısı 
ve beden algısı arasındak ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışmanın verileri 15 
Aralık 2013 – 5 Ocak 2014 tarihleri arasında internet üzerinden 
toplanmış, benlik saygısı Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve be-
den algısı da Beden Algısı Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Veriler 
SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 816 kişiden 704’ü (%86,3) kadın 
olup yaş ortalaması 25,2±7,5 yıldı; %67,0’sinin (s=547) eğitim 
düzeyi üniversite ve üstüydü. Beden kitle indeksi kategorisine 
göre normal bireyler referans alındığında obezlerde düşük benlik 
saygısı bulunma oranının 1,49 (p=0,050; %95 GA=1,08-2,23) ve 
morbid obezlerde 3,31 kat (p=0,042; %95 GA=1,04-10,55) daha 
fazla olduğu; olumsuz beden algısının ise normal bireyler referans 
alındığında morbid obezlerde 5,48 kat (p=0,029; %95 GA=1,18-
25,38) daha fazla olduğu bulundu. 

Sonuç: Obez bireylerde normal bireylere nazaran daha düşük ben-
lik saygısı ve beden algısı olduğu görülmüştür.  

Anahtar sözcükler: Beden kitle indeksi, obezite, benlik saygısı, 
beden algısı

Summary

Objective: Obesity is a disease with psychosocial dimensions  
and needs multidimensional approach for its treatment. Selfes-
teem and body image are close meaning concepts and affected 
with each other in cause and effect relationship. This study is 
a research planed as descriptive which aims to investigate the 
affects of obesity over the level of self-esteem and body image 
according to BMI status. 

Methods: The data of this descriptive and cross-sectional study 
was collected via internet between the dates of 15th December, 
2013 and 5th January, 2014 and Rosenberg Self-esteem Scale 
and Body Image Scale was used. Data were analyzed by SPSS 
programme. 

Results: Of 816 persons included to the study, 704 participants 
were female, mean age was 25.2±7.5 years and 67.0% of the 
participants had university or above educational degree. The 
low self esteem rate was 1.49 times more in obese (p=0.050; 
%95 CI=1.08-2.23) and 3.31 times in morbid obese (p=0.042; 
%95 CI=1.04-10.55) if normal person was accepted as refer-
ance. On the other hand if normal person was accepted as refer-
ence negative body image was 5.48 times more (p=0.029; %95 
CI=1.18-25.38) in morbid obese participants. 

Conclusion: It has been showed that low self-esteem and low body 
image  are seen in obese persons compared with normal persons.  

Key words: Body mass index, obesity, self-esteem, body image.
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teğin de yer aldığı çok boyutlu bir yaklaşım ge- 
reklidir.[2] Yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar-
da obezite tedavisi için başvuranların psikososyal 
desteğe ihtiyacı olduğu bildirilmektedir.[3]

    Obez bireylere yönelik psikolojik desteğin te- 
melinde benlik saygısının geliştirilmesi yer almak-
tadır. Benlik saygısı kişinin kendini tanıması ve kabul 
etmesi, kendine saygı duyması olarak ifade edilebi-
lir. Bu sayede kişi kendi yetenek ve güçlerini oldu- 
ğu gibi kabul eder.[4]  Literatürde yer alan  çalışmala-
rın ağırlıklı bir kısmı erişkinlerde BKİ ve benlik 
saygısı arasında ters bir ilişki olduğunu göstermek-
le beraber,[5,3-12] böyle bir ilişkinin olmadığını gös-
teren çalışmalar da mevcuttur.[13-14]

       Beden algısı zihnimizde şekillendirdiğimiz bede- 
nimizin kendimizce nasıl olduğudur ve benlik say-
gısı ile yakından ilişkildir.[14] Yapılan çalışmaların 
büyük çoğunluğu obez gruplarda daha fazla beden 
hoşnutsuzluğu olduğunu göstermektedir.[4,5,7,12,14-16] 
Obezlerin büyük çoğunluğunun kilo vermeyi isteme 
nedenleri de bu hoşnutsuzluktur.[17] Obez bireylerde 
beden hoşnutsuzluğu gerçek beden ağırlığından çok, 
algılanan beden ağırlığıyla ilişkilidir.[18] Dolayısı ile 
obezite  yönetiminde, beden algısı üzerinde durma-
nın önemi büyüktür. 
      Obez bireylerde gözlenen düşük benlik saygısı-
nın ve olumsuz beden algısının obeziteninin bir so-
nucu mu yoksa bir sebebi mi olduğu bilinmemekte-
dir. Bu araştırmada BKİ ile benlik saygısı ve beden 
algısı arasındaki ilişki incelenmiştir. 

      Gereç ve yöntem
    Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın 
evrenini elektronik ortamda bir diyet sitesini 
izleyen kişiler oluşturmuştur. Çalışma verileri 15 
Aralık 2013 - 5 Ocak 2014 tarihleri arasında (20 
gün) https://www.diyetkolik.com/  adresli internet 
sitesi üzerinden  elektronik anket uygulaması ile 
toplanmıştır. Anket, internet sitesine üye olanlarca 
ve her üye ismi için sadece bir defa doldurulması 
mümkün olacak şekilde tasarlanmıştır. Elektronik 
ankete toplam 1258 kişi  katılmıştır. Hamileler, de-
liryum veya  diğer amnestik bozuklukları ile epilep-
si ve nöbet öyküsü olanlar, bilinç kaybının olduğu 
kafa travması, mental retardasyon ve diğer nörolojik 
bozukluk öyküsü olanlar, belirgin işlev kaybına yol 
açan fiziksel bir rahatsızlığa sahip olanlar, alkol ve 
ilaç bağımlıları, endokrin bir bozukluğa bağlı obezi-
tesi olanlar çalışma dışı tutulmuşlardır. Dışlanma 
kriterleri değerlendirilirken katılımcıların beyanları 
esas alınmıştır. Dışlanma kriterlerini oluşturan du-

rumlar anket içinde “kronik hastalıklarınız nelerdir?” 
sorusu altındaki şıklarda diğer kronik hastalıklarla 
birlikte verilmiş, herhangi birisinin işaretlenmesi 
durumunda anket değerlendirmeye alınmamıştır. 
Üyelerden ankete başlamadan önce elektronik or-
tamda onam alınmıştır. 
   Doldurulan anketler bir ön değerlendirmeden 
geçirilmiş ve 162’si dışlanma kriterlerinden en 
az birini karşıladığından, 208’i veri setlerinde ve 
ölçeklerde yanılmayı arttıracak düzeyde eksiklik 
bulunduğundan çalışma dışı tutulmuştur. Toplam-
da çalışma için 816 (%64,7) kişi değerlendirmeye 
alınmıştır. Çalışma için İstanbul Bilim Üniversi- 
tesi Klinik Araştırmaları Etik Kurulu’ndan 18.12. 
2013/15-97 sayılı karar ile uygulama izni alınmıştır.
   Araştırmada çalışmayı yürütenlerce oluşturul-
muş elektronik anket formu kullanılmıştır. Bu anket 
formunda  katılımcıların yaş, cinsiyet, boy, ağırlık, 
yaşanılan şehir, medeni hal, öğrenim durumu, mes-
lek, sigara ve alkol kullanımı, ilaç kullanımı gerek-
tiren hastalık varlığı, kendi beden algıları, günlük 
yaşamdaki fiziksel aktivite düzeyi ve ekonomik du-
rumu sorgulanmıştır. Anket formunu dolduran birey-
lere benlik saygısını belirlemek için Rosenberg Ben-
lik Saygısı Ölçeği (Rosenberg Self-esteem Scale) ve 
beden algısını belirlemek için Beden Algısı Ölçeği 
(Body Image Scale) uygulanmıştır.
    Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 1965 yılında 
Morris Rosenberg tarafından geliştirilmiştir. Türkçe 
geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları Çuhadaroğlu 
tarafından yapılmıştır.[19] Çalışmada benlik saygısını 
ölçmeye yönelik olarak ölçeğin ilk on sorusu kul-
lanılmıştır. Bu on sorunun beşi pozitif ve beşi ise 
negatif ifadelerden oluşmaktadır. İfadeler 4’lü lik-
ert tipinde “çok doğru”, “doğru”, “yanlış” ve “çok 
yanlış” olarak cevaplanmaktadır. Ölçeğin değer- 
lendirme sistemine göre olumlu kendilik değerlen-
dirmesi sorgulanan sorularda 3’den 0’a kadar 
puanlama yapılırken; olumsuz kendilik değerlen-
dirmesi sorgulanan ifadelerde 0’dan 3’e kadar puan-
lama yapılmaktadır. Toplam  alınacak puan 0-30 ara- 
sında değişmektedir. On beş puan altı düşük benlik 
saygısını göstermektedir.
    Çalışmada kullanılan Beden Algısı Ölçeği ise  
1953 yılında Secord ve Jourand tarafından geliş-
tirilmiştir. Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları 
1989 yılında Hovardaoğlu tarafından yapılmıştır.[20] 

Ölçek  her bir maddesi bir organ veya bedenin 
bir bölümü ya da işlevi ile ilgili 40 maddeden  
oluşmaktadır. Her bir madde için 1’den 5’e ka-
dar değişen puanlar alan ve “Hiç beğenmiyorum”,  
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“Beğenmiyorum”, “Kararsızım”, “Beğeniyorum” ve 
“Çok beğeniyorum” şeklinde yanıt seçeneği bu-
lunan ölçeğin toplam puanı 40 ile 200 arasında 
değişmektedir. Ölçeğin kesme puanı 135 olup, 135 
altında puana sahip olanlar beden algısı düşük grup 
olarak tanımlanmıştır.
    Elde edilen veriler SPSS 17.0 (Statistical Pack-
age for Social Sciences Version 17) programı kul-
lanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde tanımlayıcı 
ölçütler (sıklık, yüzde, ortalama, ortanca, standart 
sapma ve en büyük-en küçük değer) kullanılmıştır. 
Ortalamaların kıyaslanmasında parametrik veriler-
de t testi ve ANOVA kullanılırken, non parametrik 
veya dağılımı normal olmayan verilerin kıyasında 
Mann Whitney U testi veya Kruskal Wallis testin-
den yararlanılmıştır. Değişkenler arası ilişkiler Pear-
son, Spearman ve Kendall Tau korelasyon testleri ile 
değerlendirilmiştir. Ayrıca sayımla belirlenen veriler-
in karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. 
Benlik saygısı ve beden algısını etkileyen faktörle-

rin belirlenmesinde Backward lojistik regresyon 
analizinden yararlanılmıştır. P değeri 0,05 altında 
anlamlı olarak kabul edilmiştir.  
 
      Bulgular
    Çalışmaya katılan toplam 816 kişinin büyük 
çoğunluğu kadın (s=704; %86,3), ortalama yaşı 
25,2±7,5 ve BKİ ortalaması 26,4±4,9 kg/m2 idi. 
Katılımcılar BKİ değerlerine göre sınıflandırıldı; 
367 kişi (%45,0) normal, 263 kişi (%32,2) fazla 
kilolu, 174 kişi (%21,3) obez ve 12 kişi (%1,5)  
morbid obezdi. BKİ’ye göre oluşturulan gruplar 
arasında yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma du-
rumu ve alkol kullanımı açısından anlamlı bir 
farklılık bulunmaktaydı (p<0,05). Yaş arttıkça BKİ 
artmaktaydı (p<0,001); erkekler (p<0,001), evli-
ler (p<0,001), çalışanlar (p=0,045) ve alkol kul-
lanmayanlar (p=0,007) daha kilolu idi. Çalışmaya 
katılanların BKİ gruplarına göre sosyodemografik 
özellikleri Tablo 1’de derlenmiştir. 

Sosyodemografik  
Özellikler

Normal
(s=367) %

Kilolu
(s=263) %

Obez
(s=174) %

Morbid obez
(s=12) %

p 

Yaş  
(yıl ± SS)

23,1 ± 5,7 26,0 ± 7,8 27,4 ± 8,6 35,0 ± 10,5 <0,001

Cinsiyet
Kadın
Erkek

92,7
7,3

85,5
14,5

74,7
25,3

75,0
25,0

<0,001

Medeni durum
Evli
Bekar

24,1
75,9

43,2
56,8

44,5
55,5

72,7
27,3

<0,001

Eğitim düzeyi
Lise ve altı
Yüksekokul ve üstü

30,6
69,4

36,1
63,9

44,5
55,5

72,7
27,3

<0,001

Çalışma durumu
Çalışan
Çalışmayan*

42,8
57,2

49,1
50,9

51,1
48,9

75,0
25,0

<0,045

Sigara kullanımı
Evet
Hayır

22,2
77,8

22,9
77,1

27,1
72,9

25,0
75,0

<0,639

Alkol kullanımı**
Evet
Hayır

29,4
70,6

19,2
80,8

24,0
76,0

0,0
100

<0,007

Algılanan gelir düzeyi
Yetersiz
Yeterli

22,1
77,9

21,8
78,2

21,5
78,5

25,0
75,0

<0,890

Kronik hastalıklar
DM***
HT***
KVH***

16,7
8,3

75,0

22,2
13,9
63,9

23,5
14,7
61,8

0
0
0

0,216
0,193
0,819

* Çalışmayan grubun 266’sı (%61,6) öğrenci, ikisi (%0,5) emeklidir.                          ** 27 veri eksiktir.
*** DM: Diyabetes mellitus; HT: Hipertansiyon; KVH: Kardiyovasküler hastalık

Tablo 1. BKİ gruplarına göre katılımcıların sosyodemografik özellikleri
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   Çalışmaya katılanların ortalama benlik saygı- 
sı puanı 13,4 ± 5,5 olarak hesaplandı; Beden kitle 
indeksi gruplarına göre benlik saygısı puanları in-
celendiğinde, normal olarak sınıflandırılan grubun 
 ortalama benlik saygısı puanı 13,6±5,6 iken, kilolu, 
obez ve morbid obez olarak sınıflandırılan grup- 
ların ortalama benlik sayıgısı puanları ise sırasıy- 
la 13,5±5,0, 13,0±5,8 ve 13,2±4,8  idi. Gruplar ara- 
sında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulun-
madı (p>0,05). Benlik saygısı ölçeğine göre katı-
lımcların %26,2’si (s=213) düşük, %73,8’i (s=603) 
yüksek benlik saygısına sahipti. Benlik saygısı dü-
şük olanların %45,9’u (s=97) kendisini farklı bir 
BKİ kategorisinde tanımlarken, bu oran benlik say- 
gısı yüksek olanlarda %34,0 (s=281) idi (p>0,05). 
BKİ’ye göre  normal olarak sınıflandırılan katılım-
cıların %23,1’i (s=85) düşük benlik saygısına sahip-
ken, kilolu olarak sınıflandırılanlarda bu oran %25,8 
(s=68) idi. Öte yandan BKİ’ye göre obez olarak 
sınıflandırılanların %31,0’i (s=54) düşük benlik say- 
gısına sahip iken bu oran morbid obez olanlarda 
%50,0’ye (s=6) ulaşmakta idi (χ2=7,913; p=0,048). 
Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve 
çalışma durumuna göre katılımcıların benlik saygısı 
anlamlı olarak değişmekteydi (p<0,05). Tekli anali-
zlerde anlamlı bulunan değişkenler çoklu analizlere 

tabi tutuldu. Yapılan çoklu lojistik regresyon ana-
lizi, BKİ normal olanlar referans alındığında benlik 
saygısının obez olanlarda 1,49 kat (p=0,050; %95 
GA=1,08-2,23) ve morbid obezlerde ise 3,31 kat 
daha düşük olduğunu ortaya koydu (p=0,042; %95 
GA=1,04-10,55). Düşük benlik saygısına etki eden 
faktörlere ilişkin lojistik regresyon analizi sonuçları 
Tablo 2’de gösterilmiştir. 
     Çalışmaya katılanlara, bedenlerini nasıl algıla-
dıkları soruldu. On üçü (%1,5) kendini zayıf, 198’i 
(%24,3) normal, 505’i (%61,9) kilolu ve 100’ü 
(%12,3) aşırı kilolu olarak değerlendirdi. Katı-
lımcıların kendi beden algıları ile gerçek BKİ 
değerleri arasında orta düzeyde güçlü bir olumlu 
korelasyon vardı (r=0,487; p<0,001). Öte yandan 
BKİ’ye göre normal olanların 178’i (%48,6) kend-
ini kilolu olarak tanımlarken, BKİ’ye göre obez 
olanların 67’si (%39,0) kendini aşırı kilolu olarak 
algılamaktaydı. BKİ’ye göre oluşturulan grupların 
kendi beden algıları Tablo 3’te verilmiştir. 
   Çalışmaya katılanların ortalama beden algısı 
puanları 133,3±22,4 idi. Beden kitle indeksi grup-
larına göre beden algısı puanları incelendiğinde 
normal olarak sınıflandırılan grubun ortalama be- 
den algısı puanı 136,1±21,0 ve kilolu olarak sınıf-

 Değişken Odds oranı %95 GA* p

  Cinsiyet
Erkek 1 (referans)

1,00-2,83 0,048Kadın 1,68

  Yaş
26  yaş ve üstü 1 (referans)

1,15-2,88 0,01025 yaş ve altı 1,82

  Medeni durum
Evli 1 (referans)

1,26-2,27 0,001Bekar 1,80

  Çalışma durumu
Çalışıyor 1 (referans)

1,08-2,27 0,017Çalışmıyor 1,57

  Eğitim
Üniversite ve üstü 1 (referans)

1,23-2,45 0,002Lise ve altı 1,73

  

  BKİ*

Normal 1 (referans)

Kilolu 1,15 0,80-1,67 0,437

Obez 1,49 1,08 -2,23 0,050

Morbid obez 3,31 1,04- 10,55 0,042

* GA: Güven aralığı; BKİ: Beden kitle indeksi

Tablo 2. Düşük benlik saygısına etki eden faktörler (Backward lojistik regresyon analizi)
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landırılan grubun ortalama beden algısı puanı 
132,3±20,9 iken, obez ve morbid obez olarak sı-
nıflandırılan grupların ortalama beden algısı pu-
anları ise sırasıyla 130,2±25,6 ve 110,2±28,7  idi. 
Gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farklılık bulunuyordu (F=7,629; p<0,001). Morbid 
obez olanlar diğerlerine göre anlamlı ölçüde daha 
düşük beden algısına sahipti (p<0,05). Beden algısı 
ölçeğine göre katılımcıların %52,1’i (s=425) düşük, 
%47,9’u (s=391) yüksek beden algısına sahipti. Be-
den algısı düşük olanların %43,0’ü (s=182) kendisi-
ni farklı bir BKİ kategorisinde tanımlarken, bu oran 
beden algısı yüksek olanlarda %30,7 (s=120) olarak 
bulundu (χ2=11,809; p<0,001).  
     BKİ’ye göre normal olarak sınıflandırılan ka-
tılımcıların %47,6’sı (s=175) düşük beden algısına 
sahipken, kilolu olarak sınıflandırılanlarda bu o- 
ran %55,5 (s=146) idi. Öte yandan BKİ’ye göre o- 
bez olarak sınıflandırılanların %54,0’ü (s=94) dü- 
şük beden algısına sahip iken bu oran morbid 
obez olanlarda %83,3’e (s=10) ulaşmakta idi 
(χ2=9,044; p=0,029). Yaş, cinsiyet, medeni durum, 
eğitim düzeyi, çalışma durumu ve gelir düzeyinie 
göre katılımcıların beden algısı anlamlı olarak 
değişiklik göstermekteydi (p<0,05). Tekli anali-
zlerde anlamlı bulunan değişkenler çoklu analizlere 
tabi tutuldu. Yapılan çoklu lojistik regresyon ana-
lizi, BKİ normal olanlar referans alındığında, beden 
algısının morbid obez olanlarda 5,48 kat daha düşük 
olduğunu ortaya koydu (p=0,029; %95 GA=1,18-
25,38). Düşük beden algısına etki eden faktörlere 
ilişkin lojistik regresyon analizi sonuçları Tablo 4’te 
gösterilmiştir.
     Benlik saygısı ve beden algısı arasındaki iliş- 
ki incelendiğinde, bütün grup için orta düzeyde 
pozitif yönde bir korelasyon bulundu (r=0,564; 
p<0,001). Gruplar bazında bakıldığında; normal 
(r=0,602; p<0,001), kilolu (r=0,519; p<0,001), obez 

(r=0,512; p<0,001) ve morbid obez gruplarında da 
(r=0,643; p=0,024) benlik saygısı puanı ile beden 
algısı puanı korelasyon göstermekteydi.

      Tartışma
      Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mortali-
te ve morbidite üzerine önemli etkileri olan obezite 
önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Zayıflama 
yönünde toplumsal baskıya,  tedavi olanaklarındaki 
artışa ve tedaviye erişimin kolaylaşmasına karşın 
prevalansı artmaktadır.
     Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında eriş-
kinlerde BKİ ve benlik saygısı arasında ters bir 
ilişki olduğu gösterilmiştir, [4-12] ancak böyle bir 
ilişki olmadığını gösteren çalışmalar da mevcut-
tur.[13-14] Ülkemizde yürütülen bir çalışmada obez 
katılımcıların benlik saygısının, obez olmayanlara 
göre anlamlı oranda düşük olduğu gösterilmiştir.[5] 

Başka bir çalışmada, aşırı kilolu-obez olanların 
benlik saygısının, normal kiloda olanlara göre 
daha düşük olduğu, obez kişilerin benlik saygısı 
değerinin BKİ ile ilişkili bulunduğu ve BKİ arttıkça 
benlik saygısının azaldığı bildirilmiştir.[20] Bir diğer 
çalışmada ise morbid obezite durumunda benlik 
saygısı puanlarının obez ve normal bireylerden da- 
ha düşük olduğu bulunmuştur. Morbid olmayan 
obezite hastaları ile sağlıklı kontrol grubu arasında 
ise benlik saygısı puanları açısından fark olmadığı 
belirtilmiştir.[21] Düşük benlik saygısının obezite-
nin sonuçlarından biri mi yoksa nedeni mi olduğu 
aydınlatılabilmiş değildir. Obez hastalarda özel-
likle depresyon ve kişilik bozukluklarının eşlik 
ettiği psikopatolojik durumların daha fazla olduğu 
gösterilmiştir.[8,22]

    Çalışmamızda BKİ ile düşük beden algısı ara-
sında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Çalışmamızla 
uyumlu olarak, literatürde obezite ile olumsuz be-
den algısı arasında ilişki olduğuna dair araştırmalar 

BKİ sınıflaması 

Algılanan durum
Normal
s (%)

Kilolu
s (%)

Obez
s (%)

Morbid obez
s (%) İstatistik*

Zayıfım

Normalim

Kiloluyum

Aşırı kiloluyum

12 (3,3)
175 (47,8)
178 (48,6)

1 (0,3)

1 (0,4)
21 (7,9)

221 (84,1)
20 (7,6)

0,0
2 (1,2)

103 (59,8)
67 (39,0)

0,0
0,0
0,0

12 (100,0)

p<0,001

* Kendall’s Tau analizi ile hesaplanmıştır (rho=0,487).

Tablo 3. Çalışmaya katılanların BKİ gruplarıyla kendi beden algıları arasındaki ilişki
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çoğunluktadır.[5,14-16] Yapılan bir çalışmada BKİ ve 
vücut memnuniyetsizliği arasında güçlü bir ilişki 
olduğu, psikososyal sağlık üzerinde beden imajının 
güçlü etkisinin bulunduğu gösterilmiştir.[23]

   Çalışmamızda algılanan beden ağırlığı duru-
mu ile benlik saygısı ve beden algısı kategorileri 
incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir i- 
lişki olduğu sonucuna varılmıştır. Obez kadınlarda 
yapılan bir çalışmada; olumsuz beden algısının ki- 
şinin gerçek ağırlığından çok, algıladığı beden a- 
ğırlığıyla ilişkili olduğu bildirilmektedir.[15] 

     Sonuç olarak, çalışma grubumuzda kadınlarda, 
bekarlarda, çalışmayanlarda, daha az eğitimli olan-
larda, obez ve morbid obezlerde düşük benlik say-
gısı daha fazladır. Keza kadınlarda, geliri yetersiz 
olanlarda ve morbid obezlerde düşük beden algısı 
daha fazladır. Yaş arttıkça düşük beden algısı art-
makta ve düşük benlik saygısı azalmaktadır. Ka-
tılımcıların kendi beden algıları ile gerçek BKİ 
değerleri arasında ve benlik saygısı ile beden algısı 
arasında olumlu bir ilişki bulunmaktadır.

   Bu bulgular ışığında obezitenin, psikososyal 
açıdan da değerlendirilmesi ve tedavisinde multi-
disipliner bir yaklaşım sergilenmesi, sadece kilo  
vermeye odaklanan beslenme programlarının dü-
zenlenmesi yerine bireylerin obezite nedeniyle ya-
şadıkları psikolojik ve sosyal sorunların ve obezi-
teye neden olabilecek psikolojik etmenlerin dikkate 
alınması gereklidir. 

     Çalışmanın kısıtlılıkları
      Çalışma elektronik ortamda bir diyet sitesi üze-
rinden yapıldığından katılımcılar diyet yapan ya da 
yapma isteği gösteren yetişkinlerden oluşmuştur. 
Katılımcıların büyük çoğunluğunu genç kadın grup 
oluşturmaktadır. Ayrıca,  çalışma grubu sosyoe-
konomik açıdan ağırlıklı olarak orta ve üst gruba da-
hildir. Eğitim düzeyleri çoğunlukla yüksek okul ve 
üstüdür. Bu nedenle sonuçların topluma genellen-
mesinde dikkatli davranılması gereklidir. Çalışmada 
tüm dışlanma kriterleri sadece kişilerin bildirimine 
bağımlıdır, görüşme veya muayene yapılmamıştır.

 Değişken Odds oranı %95 GA* p

  Cinsiyet
Erkek 1 (referans)

1,00-2,83 0,005Kadın 1,87

  Yaş
26  yaş ve üstü 1 (referans)

0,42-0,92 0,01625 yaş ve altı 0,62

  Medeni durum
Evli 1 (referans)

0,78-1,69 0,461Bekar 1,15

  Çalışma durumu
Çalışıyor 1 (referans)

0,77-1,50 0,676Çalışmıyor 1,07

  Eğitim
Üniversite ve üstü 1 (referans)

0,90-1,74 0,162Lise ve altı 1,25

Gelir düzeyi
Gelirim yeterli 1 (referans)

1,50-5,00 0,001Gelirim yetersiz 2,74

  

  BKİ*

Normal 1 (referans)

Kilolu 1,36 0,99-1,88 0,053

Obez 1,28 0,89-1,85 0,169

Morbid obez 5,48 1,18-25,38 0,029

* GA: Güven aralığı; BKİ: Beden kitle indeksi

Tablo 4. Düşük beden algısına etki eden faktörler (Backward lojistik regresyon analizi)
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