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ÖZET 

AraĢtırma; üniversite personelinin yaĢam kalitesi ile fiziksel aktivite 

düzeyleri arasındaki iliĢkinin cinsiyet, statü, yaĢ ve medeni duruma göre 

incelenmesini amaçlamıĢtır.  AraĢtırmanın evrenini, Yakın Doğu  

Üniversitesi’nde çalıĢan toplam 3000 akademik ve idari personel, 

örneklemini ise evrenden anketleri doldurmayı kabul eden gönüllü 363 

(201 bayan, 162 erkek) personel oluĢturmaktadır.  

 

AraĢtırmada var olan durumu sorgulayan betimsel araĢtırma 

yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıĢtır. Üniversite personelinin 

fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için IPAQ (Uluslararası Fiziksel Aktivite 

Değerlendirme Anketi) kısa formu, yaĢam kalitelerini belirlemek için SF-

36 (Short Form-36, YaĢam Kalitesini Değerlendirme Anketi) kullanılmıĢtır.  

 

Veriler SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences 20.0) 

programı ile analiz edilmiĢtir. Tüm testler için anlamlılık düzeyi (p<.05) 

olarak alınmıĢtır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, kay kare, anova, 

manova ve post hoc testleri kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre; 



akademik ve idari personelin fiziksel aktivite düzeyleri ele alındığında, her 

iki personel grubunun da çok aktif oldukları belirlenmiĢtir. Erkeklerin 

kadınlardan daha aktif olduğu görülmüĢtür. Akademik personellerde evli 

olanlar bekârlardan daha  aktifken,  idarilerde bekar olanlar evlilere göre 

daha aktif olduğu saptanmıĢtır.    

 

Akademik ve idari personelin yaĢam kaliteleri karĢılaĢtırıldığında; 

sosyal ve mental boyutta ki anlamlı fark, idari personel lehine 

gözlenmiĢtir. Akademik ve idari personelin yaĢ gruplarına göre fiziksel 

aktivite düzeyleri ele alındığında; her iki grupta’da en çok aktif olanlar 30 

yaĢ ve altı grubudur. Üniversite personelinin yaĢ gruplarına göre yaĢam 

kalitesi düzeylerine bakıldığında 31 ve üzeri yaĢ grubunun 30 ve altı yaĢ 

grubuna göre sosyal ve mental boyutta anlamlı farklılığa sahip olduğu 

ortaya konmuĢtur.  

 

AraĢtırma sonucunda; erkeklerin kadınlara göre, evli olanların bekar 

olanlara göre fiziksel aktivite düzeyleri daha yüksektir. YaĢam kalitesi 

açısından idari personel, akademik personele göre mental ve sosyal 

yönden daha sağlıklı bulunmuĢtur. aĢ gruplarına göre fiziksel aktivite 

düzeyleri ele alındığında; her iki grupta’da en çok aktif olanlar 30 yaĢ ve 

altı olan kısımdır. Üniversite personellerinin yaĢam kaliteleri yaĢ 

gruplarına göre karĢılaĢtırıldığında, 31 ve üzeri yaĢ grubunun 30 ve altı 

yaĢ grubuna göre sosyal ve mental boyutta daha yüksek yaĢam kalitesine 

sahip oldukları anlaĢılmıĢtır.  
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