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1- ÖZET

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI İLE 

EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Araştırma lise öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumu ile anne ve baba tutumu 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. 

Araştırmanın evrenini, Büyükçekmece ilçesindeki 13 özel ve 10 devlet lisesinde 

okuyan öğrenciler, örneklemini ise bu okullarda okuyan ve araştırmaya katılmaya 

gönüllü 2535 öğrenci oluşturdu. Veriler “Tanıtıcı Bilgiler Formu”, “Bilgisayara 

Yönelik Tutum Ölçeği (BYT)” ve “Anne-Baba Tutum Ölçeği” kullanılarak toplandı. 

Araştırmada elde edilen veriler lisanslı SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edildi. Örneklem grubunda yer alan 

öğrencilerin %59,7’sinin devlet okulunda eğitim gördüğü, %28,8’inin 10. sınıf 

öğrencisi, %51,8’ini kız, %53,8’inin 15-16 yaş aralığında, %45,2’sinin bir kardeş 

sahibi, %66’sının ekonomik durumunun orta düzede olduğu saptandı. Araştırmaya 

katılan lise öğrencilerinin anne-baba tutumları incelendiğinde Kabul/ İlgi Alt Boyutu 

puan ortalaması 27,63±4,13, Psikolojik Özerklik puan ortalaması 24,78±5,13, 

Denetleme puan ortalaması 24,23±5,26 bulundu. Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik 

Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması ise 70,17±12,76 olarak tespit edildi. Öğrencilerin 

bilgisayara yönelik tutum ölçeği ile hoşlanma, önem, kaygı alt boyutları ve anne baba 

tutum ölçeği psikolojik özerklik alt boyutu arasında pozitif, bilgisayara yönelik tutum 

ölçeği ile anne baba tutum ölçeği denetleme alt boyutu arasında ise negatif anlamlı ilişki 

saptandı (p<0.05). Elde edilen veriler sonucunda anne baba tutumunun öğrencilerin 

bilgisayara yönelik tutumunu etkilediği saptandı. Bu sonuçlar ışığında hareketle 

ergenlerin bilgisayar kullanımından kaynaklı sorunlar yaşamaması ve ebeveynlerin 

çocuklarına karşı sergileyecekleri tutumun daha sağlıklı olabilmesi için ebeveynlere 

iletişim, eğitim, destek, iyileştirme v.b. çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, Ebeveyn, Lise Öğrencisi, Tutum 
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2- ABSTRACT 

 

HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS COMPUTER AND 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL ATTITUDES 

The aim of this study was to investigate the relationship between attitudes towards 

computer and parenting attitudes of adolescents who were students in a high school by 

descriptive. Population of the study was 2535 voluntary high school students 10 units 

public and 13 units private high schools in Büyükçekmece. The data were collected 

together with the & quot; Introductory Information Form & quot; Attitude Towards 

Scale (BYT)&quot; and & quot; Parent Attitude Scale&quot; The data obtained in the 

study were analyzed with the licensed SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

for Windows 22.0 program. 59.7% of the sample group was educated in public school, 

28.8% of them 10. student, 51.8% of them were girls, 53.8% of them lived 15-16, 

45.2% had a sibling class and 66% had a moderate economic status. It was determined 

that 61.6% of the high school students participating in the study were between the ages 

of 36-44 and the father of 49.3% between the ages of 45-53. When the parental 

attitudes of the high school students participating in the study were examined, found 

as acceptance / Interest Sub-Dimension mean score 27,63 ± 4,13, Psychological 

Autonomy mean score 24.78 ± 5.13 and average audit score 24,23 ± 5,26. Total score 

of the Students&#39; Attitude Scale towards Computer was determined as 70,17± 

12,76. There was a positive relationship between the computer attitude scale and the 

psychological autonomy sub-dimensions of the students 'attitude, importance, anxiety 

and parents' attitude scale, and a negative relationship between the computer attitude 

scale and the parent attitude scale control sub-dimension (p&lt;0.05). As a result of the 

data obtained, it was determined that the attitude of parents affected the students' 

attitude towards computers. In the light of these results, in order for adolescents not to 

experience problems arising from computer use and for parents to have a healthier 

attitude towards their children, communication, education, support, improvement, etc. 

studies are recommended. 

 

Key Words: The computer, Parent, High school student, Attitude 
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3-GİRİŞ VE AMAÇ

İnsanın gelişimsel sürecinin neredeyse tamamını okul kapsamaktadır. Bu gelişimsel 

evrelerden insan hayatını sosyal, psikilojik ve fiziksel olarak en çok etkileyen dönem 

ergenlik dönemidir. Ergenlik, sonu yetişkinliğe ulaşan yol olarak görülmekte ve bu 

süreçte ergen zaman zaman zorlamaktadır. Santrock ergenliği, gözümüzde büyüterek 

isyan veya hastalık süreci gibi ele almaktansa, kendi kararlarını alma, sorumluluk 

edinme ve bireyin dünya da kendisini bir yere ait hissetmek istediği bir süreç 

olduğunun düşünülmesi gerektiğini belirtmiştir. Ergenlikte ebeveynlerin çocukları 

üzerinde etkileri ve tutumları kaçınılmazdır (1).  

Çocuğun gözünden aile, anne ve babası tarafından çocukların şartsız sevildiği, onun 

fizyolojik gereksinimlerinin karşılandığı, başarılarının takdir gördüğü, saygı 

gösterilerek düşüncelerinin dinlendiği, aile fertlerinin birbirlerini beklentileri 

olamadan sevdiği, saygı duduğu, sevgi içeren sözcük olarak nitelendirilmektedir (2). 

Çocuk gelişimi ve çocuk psikolojisi konusu ile yapılmış literatür çalışmalarının ardında 

anne ve babaların çocuklarına karşı tutumları ve ailenin işlevleri konusunun işlendiği 

görülmektedir (3). 

Ailelerin çocuklarıyla kurdukları sağlıklı, etkin ve kaliteli iletişim sonucunda 

ergenlerin kendini kabul, akademik başarı, atılganlık, benlik saygısı, sosyal çevreye 

uyum sağlama düzeyleri pozitif yönde etkilenmektedir (4). İlk sosyal çevre bireyin 

hayatında ailedir, bu nedenle anne ve babaların görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmesi, destekleyici ve iki taraflı güvene dayalı pozitif ilişkiler kurması, bireyin 

yetişkinliğe geçiş dönemine hazırlanmasında etkilidir (5). Ergenlik sürecinde ailenin 

çocuğuna karşı tutumu önemlidir. Benzer yönde “Ebeveynlerin birinin diğerine göre 

çok kısıklayıcı diğerin ise fazla hoşgörülü olması birbiri ile zıt olan davranış kadar, 

günümüzde ebeveynlerden birinin hoşgörü içinde olması sonrasında ise aşırı 

kısıtlayıcı ve sınırlar koyması da dengesiz davranış disiplini oluşturur, bu da kişilik 

gelişimde önemli bir olgudur” (6).  

Bu dönemde ergenlerin gelişen bilgi ve iletişim teknolojisiyle birlikte bu teknolojiyi 

kullanım düzeyleri gittikçe artmaktadır. Özellikle bilgisayar ve internet insan 
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hayatında artık vazgeçilmezdir. Bu durum her yaşta ve her düzeyden kişinin hayatında 

olumlu ve olumsuz birçok etkiye neden olmaktadır (7).   

 

Ergenlerin interneti günlük yaşamlarında yoğun kullanmaları, onların günlük 

hayatlarında yerine getirebilecekleri psikolojik ihtiyaçlarını internetten karşılama 

yoluna gittiklerini göstermektedir (8). Ergenlerin psikolojik ihtiyaçlarının yerine 

getirilmesinde internetin aşırı kullanılması, onların bağımlı olmasına sebep olmasının 

yanı sıra aile ve sosyal hayatındaki arkadaş ilişkileri olumsuz yönde etkilenmektedir 

(9).    

 

Bilgisayar, cep telefonu v.b. teknolojik araçlar ergenler arasında iletişim kurmak, 

bilgiye ulaşmak için veri toplamak, sohbet etmek ve eğlenme amaçlı birçok nedenle 

kulanılmaktadır (10). Teknolojik ürünlerin kullanımının artmasından dolayı işin 

uzmanları teknolojik ürünleri kullanan ergenlerin nasıl etkilendiği konusunda 

çalışmalar yapmaya başlamıştır. Uzmanlar tarafından yapılan bu çalışmalarda 

ergenlerin bilgisayar ve internet kullanımı sonucu ortaya çıkan sorular ve çözüm 

önerisi sunulmuştur (11). 

 

Literatürde ergenlik dönemi ve anne baba tutumlarına ilişkin araştırmalar bulunmasına 

rağmen, ergenlerin bilgisayar kullanımı ve anne baba tutumlarına yönelik 

araştırmalara rastlanmamıştır.  

 

Bu nedenle araştırma “Lise öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumu ve ebeveyn 

tutumu arasındaki ilişki”yi belirlemek amacı ile planlanmıştır. 
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4-GENEL BİLGİLER 

 

Bir toplumun varlığını sürdürüp ve geliştirebilmesi için ihtiyacı olduğu bireylerin 

yetiştirilmesinde ve geliştirilmesinde en önemli göreve sahip olan örgütler, okullardır 

(12). Okullarda diğer kurumlar gibi yaşadığı her türlü sorunlarla baş etmek durumunda 

kalmaktadır. Küreselleşme, gelişen teknolojik ürünler, artan kültürel değişiklikler; 

öğretim hayatının öğesi olan öğretmenlerin, okul üyelerinin temel unsuru olarak ele 

alınan öğrencileri ve diğer üyeleri de etkilemektedir. 

Okul üyeleri iç ve dış olarak iki bölümden oluşmaktadır. İç üyeleri olarak bilinenin 

yanı sıra esas öğeleri olan okulun içerisinde bulunalar yöneticiler, öğretmenler, 

öğrenciler ve yardımcı personellerdir. Dış öğelerini oluşturanlar okulda sürekli olmak 

zorunda olmayan okulun işleyişinde rolü olan üyeler, veli, baskı grupları, yönetim 

yapısı, iş piyasasıdır (13). 

Son dönemde yaşanan bilim ve teknolojideki gelişmelerle birlikte, okulların da bu 

gelişmelere ayak uydurması, yeni bilgilerin ve bu bilgilerin değerlendirmesini yapan, 

kritik düşünen, problem çözmeyi bilen bilgili bireyler yetiştirmesi önem arz 

etmektedir. Okulların bunları yapabilmeleri için öğrencilerin ilgisini ve dikkatlerini 

çekecek içerikte ödevler, çalışma ve etkinlikler tasarlamaları, öğrencilerin kendilerini 

okulda mutlu, güvenli hissetmelerini sağlamasında yararlı olacaktır. Eğitim 

günümüzde konuşulan konuların en başında gelmektedir. Eğitime önem vermeyen 

ülke günümüzde yoktur (14). 

 4.1 Ergenlik Dönemi 

Ergenlik sözcüğü Latince “gelişen‟ anlamına gelen, ilk olarak Stanley Hall ile 

literatüre girmiştir. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin psikiyatri sözlüğünde ise; fiziksel, 

duygusal dönemlerin neden olduğu cinsel ve psikososyal erginlikle başlayan, 

bireyselleştiği ve sosyal üretkenlik kazandığı, sonu belirsiz, kronolojik süreç içeren 

oldukça hızlı fiziksel, sosyal ve psikolojik değişmelerle kendini gösteren dönem olarak 

tanımlanmıştır (15). 

Ergenlik Milli Eğitim Bakanlığı tanımlamasına göre, ‘‘puberte çağına erişim ile 

biyopsikolojik bakımdan çocuk evresinin bitişi, toplumda sorumluluk gösterme, 12-
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24 yaş aralığında çocukluk ile yetişkinliğin arasında etkilerini gösteren dönemdir. 

UNESCO’nun tanımlamasında ergen, öğrenim sürecinde olan, ihtiyaçlarını 

karşılamak için çalışmayan, ailesine bağlı ve evi olmayan insandır (16). 

Dünya Sağlık Örgütü”ne (DSÖ) göre; 10-19 yaş arası adolesan, 15-24 yaş ise genç yaş 

grubu arasında ele alınmaktadır.  Adolesan ve gençlik dönemlerine sahip yaşların 

birbirleriyle kesişmesinden dolayı 10-24 yaş arası genç yetişkin olarak adlandırılır 

(17). Adolesan kavramını çocukların yetişkinliğe geçtikleri dönem olarak ele almak 

gerekir. Ergenliği belirli bir başlangıç veya bitiş olarak varsaymak yerine, dönemi 

toyluktan olgunluğa biyolojik, psikolojik, toplumsal ve ekonomik olarak geçiş 

sürecinden oluşan bir dönem olarak düşünmek daha anlamlıdır (18). 

Ergen bireyin, kendini tanıması ve değerlendirebilmesi karar verme sürecini de 

etkileyecektir (19). Ergenlikte fiziksel büyüme, cinsel gelişim ve psikososyal erginlik 

gerçekleşmektedir. Puberte dediğimiz olgu ile başlayan ergenlik, yaşamımız boyunca 

biyolojik ve sosyal farklılıkların ve değişimlerin olduğu döneme sahiptir. Bu dönemin 

içinde beyin, nöro endokrin sistem ve hormon aktivasyonlarında değişiklikler, üreme 

sisteminde farklılıklar gibi çeşitli değişimler meydana gelmektedir (20). 

Ergenlik, başlangıç ve bitiş sürecinde güçlük olduğu kadar normal ve anormal 

bulguların belirlenmesinde de zorluk yaşanılan bir dönemdir. Özellikle ailesinin 

desteğini iyi görmüş gençlerin bu dönemi hasarlı ve karışık geçirmeden tamamladığı 

kaçınılmaz bir gerçek olmakla birlikte, bu dönemi ağır hasarlı geçirenlerin önemli 

psikiyatrik rahatsızlıkların yaşanılacağı ağır ruhsal semptomlara yol açan problemlere 

de rastlanılabilmektedir. Patolojik bir bulgunun anlaşılabilmesi için öncelikle normal 

gelişim sürecinin iyi bilinip sürece hakim olunması gerekir (20). 

Ergenlik dönemindeki değişimler sıklıkla kızlarda 10-12, erkeklerde ise 11-14 yaşları 

arasında başlamaktadır (21) Kızlar erkeklerden iki yıl önce ergenlik dönemine girip, 

erkeklerden iki yıl önce süreci tamamlamaktadır (22). Adolesan dönemi üçe 

ayrılmaktadır; Erken ergenlik 11-14 yaş grubu, orta ergenlik 15-17 yaş grubu ve geç 

ergenlik 18-21 yaş grubu arasındaki süreci içermektedir (23). 

1.Erken Adolesan Dönem: Bu dönemde davranışsal ve fiziksel gelişmelerde çok hızlı

yol alınır. Kızların büyüme faktörleri ve cinsel gelişimi erkeklere göre daha önce 
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gerçekleşir. Erken büyüme erkekleri psikolojik olarak olumlu yönde etkilerken, 

kızlarda aksine anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları ve depresyon gibi olumsuz 

faktörler görülebilir. Bu dönemde arkadaş ilişkileri kişiler arasında çok önem 

kazanmaktadır. Yaygın olarak aynı cins arkadaşlar tercih edilir ve bireyin 

davranışlarını ilgi odaklarını ve giyinme şeklini arkadaşlarının etkilediği 

görülmektedir (24). 

2. Orta Adolesan Dönem: Ergenlik döneminde özerklik duygusu ve kişilik oluşmaya 

başlar ve bağımsızlık dürtüsü en üst seviyeye ulaşır. Birey anne ve babasından ayrı 

yaşamak ister ve ailesine bu düşüncesini onaylamaları için çaba gösterir. 

Arkadaşlarının onun hakkında olan düşüncelerini önemser ve karşı cinse ilgi duyma 

artar. Bu dönemde ergen kendini ölümsüz ve güçlü hisseder, riskli, tehlikeli 

davranışlara karşı yönelebilir (25). 

3. Geç Adolesan Dönem: Bu dönemde ki ergende topluma karşı söz sahibi olma ve 

aidat duygusu oluşmaya başlar. Bunu yaparken birtakım uğraşlar içine girer örn; 

sanata ilgi artabilir. Kimlik duygusunun oluşmaya başlaması ile aile ve ergen de 

çatışmalar görülebilir. Ergenlik dönemini cinsel, mesleki ve toplumsal kimlik gelişim 

sürecini tamamlamadan bitiren bireyler, kimlik kargaşası yaşayabilir. Bilişsel gelişim 

sürecinin tamamlanmasının yanında ahlaki değerlerde bu dönemde kendini 

göstermektedir (24). 

Ergenlik döneminde gençler karşı cinsin onu beğenmesini istedikleri için dış 

görünüşlerine önem verirler.  Kızlar da kilo almaya karşı isteksizlik erkeklere oranla 

daha çoktur. Arkadaş çevresi onlar için önemli olduğu için beslenme alışkanlıkları 

değişir daha çok dışarıdan hazır yiyeceklere yönelim olur. Kilolu olan ergenler yemek 

yemek istemezler, zayıflamak için diyet yapıp ilaç kullanmaya yönelirler (26).   

Ergenlik döneminde gençler farklı arkadaş grubu arayışı içine girebilirler ve daha 

sosyal olma çabaları vardır. Ancak ergenler bu tür ihyaçlarını ve yanlızlıklarını 

gideremedikleri zaman bilgisayara yönebilirler. 
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4.2 Bilgisayar tanımı 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde, bulunan tanımına göre bilgisayar; 

“mantıksal ve aritmatiksel işlemleri daha önceden verilmiş programa göre yapıp bu 

verileri sonuçlandıran araç, elektronikten oluşan beyin” dir (27). 

Bilgisayar herkesin yoğun olarak kullandığı makine olmasına rağmen bilinmeyen 

taraflarının olması, bireylerin günlük hayatındaki etkisi, bireylerin biyolojik, 

psikolojik, sosyal nitelikleri üzerindeki etkisi gibi sebeplerden dolayı insanların farklı 

yönlerden yararlanmaya, açıklama yoluna gittikleri araçtır (28). 

İnsanoğlunun davranış biçimlerini bilişim teknolojisinin sinerjik yapısı etkilemektedir. 

Bilgisayar geçmişte sanayi toplumunun önemli gücüne sahip olan buhar makinelerinin 

yerini almakta; mikrobiyoloji dalında insan geninde yapılan araştırmalarda ve uzay 

alanında insanlık adına büyük önem arz eden arayışlarda bulunmaktadır. Elimizde 

varolan imkanlar, hayal gücümüzün ilerisine giderken insanoğlunun düşünce yapısı, 

davranışları, gelenek ve göreneklerde de değişime neden olmaktadır (29).  

Doksanlı yılların sonunda bilgisayar kullanımı daha çok yayılım göstemekle birlikte, 

bu durum günümüzde daha çok artmıştır. Günümüz dünyasının en büyük yazılım 

şirketi Microsoft’un mimarı Bill Gates, bilişimde büyük gelişim ve değişimleri 

öngörmüş kendi şirketinin geleceğine dair önemli adımlar atmıştır. Gates, bilgisayarın 

asıl çeşitli işlevlere sahip olmasının yazılım ile sağlanacağını bildirmiştir. İlk önce 

üniversiteler ile sınırlı olan bilgisayar ve internet, sonrasında evlere kadar girmiştir 

(30). 

Ülkemizde ve dünyanın neredeyse her ülkesinde teknolojiye yapılan yatırımlarla 

bilgisayar ve internet, önemli bir yere sahip olmuştur (31). Çalışan yetişkinler iş 

yerlerinde, ergenler ve çocuklar okullarda bilgisayar ile zamanlarının büyük 

çoğunluğunu geçirmektedirler. Geçmişte çocuklar dışarıda arkadaşları ile oyun 
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oynarlarken şimdi ise bilgisayarın etkisiyle kapalı alanlarda sanal alemde oyun 

oynamaktadırlar (32). 

Eğitim yaşamın her alanında değişim göstermiş ve yeniden yapılandırılmıştır. Bu 

değişimler sonucunda eğitim-öğretimde yapılandırmacı yaklaşıma uyum sağlamak 

amaçlı tasarımlar yapılmıştır. Bu tasarımlarda asıl olan eğitimin öğrenciye göre 

şekillenmesidir. Öğretimin öğrenciye göre şekillendirilmesinin iyi tarafı olduğu kadar 

beraberinde sorunlarıda getirmiştir. Buna bağlı olarak her öğrenciye ayrı tasarım 

oluşturulmaya çalışılmıştır (33). 

4.2.1 Bilgisayar kullanımının ergenlere etkisi 

Bilgisayar, cep telefonu v.b. teknolojik araçlar, ergenler arasında iletişim kurmak, 

bilgiye ulaşmak için veri toplamak, sohbet etmek ve eğlenme amaçlı birçok nedenle 

kulanılmaktadır (34). Teknolojik ürünlerin kullanımının artmasından dolayı işin 

uzmanları teknolojik ürünleri kullanan ergenlerin nasıl etkilendiği konusunda 

çalışmalar yapmaya başlamıştır. Uzmanlar tarafından yapılan bu çalışmalarda 

ergenlerin bilgisayar ve internet kullanımı sonucu ortaya çıkan sorular ve çözüm 

önerileri sunmuşlardır (11). 

Bilgisayar ve internet kullanımı hakkında çocuk/ergene etkisi konusunda literatürde 

karşıt görüşlerde de bulunmaktadır. Erken yaşlarda bilgisayar ve internet kullanımının 

zararlı olduğunu savunan bilimsel görüşler, ergenlerin gelişimini önemli derece 

etkileyeceğini savunmaktadır. Bu tür bilimsel yaklaşımlara göre; bilgisayarın çocuğun 

ve ergenin hayatının büyük bir bölümünü ele geçireceğini, onu dış dünyadan 

soyutlayarak arkadaşlarından uzaklaştıracağını, hareketlerini kısıtlayarak onu doğal 

oyun kültüründen alıkoyacağını ve sanal dünyaya kapılarak gerçeklikten 

uzaklaştıracağını savunmuşlardır. Bilgisayar ve internet kullanmanın yararlı olacağını 

savunan görüşler ise, iletişime, araştırmaya ve bilgiye ulaşmaya zaman kazandırdığını, 

gruplararası etkileşimi kolaylaştırdığını ve güçlendirdiğini savunmuşlardır (35). 

Hayatın her alanında bulunan ve türlü kolaylıklar sağlayan bilgisayar ve internetin 

günümüzde önemli olmasının yanı sıra ergenler ve çocuklar üzerinde gerek fiziksel, 

gerekse psiko-sosyal yönden de olumsuz etkileri de bulunmaktadır (36). Bilgisayar 

başında fazla uzun süre kalan çocuklar, spor yapmak ve oyun oynamak istemezler. 
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Ayrıca bu çocuklarda kas ağrıları, eklem ve duruş bozuklukları, parmaklarda sinir 

hasarı, çıplak gözle bilgisayar ekranına bakmaya bağlı göz sorunları ve kuruluk 

görülmekte ve bu tür araçlarda radyasyon olduğundan radyasyona uzun süre maruz 

kalmaktadırlar (37). Psikologlar ise bilgisayar ve internette vakit geçiren ergenlerin 

diğer akranlarını daha iyi tanıyabileceği, bu süreçte kimlik oluşumuna katkı 

sağlayacağı, farklı kültürleri keşfetme imkanı bulacakları ve bu doğrultuda bilgisayar 

ve internetin yararlı olacağı kanaatindelerdir (38).  

Araştırmalar, ergenlerin internete yönelme sebepleri arasında, günlük hayatta 

karşılayamadığı ihtiyaçlarını sanal alemde karşılamaya çalıştıklarını öne sürmüştür 

(39). Son yıllarda gerçekleştirilen bilimsel ulusal araştırmalarda bilgisayar ve 

internetin, erken çocukluk döneminde kullanılmasından çok, çocukluk döneminde 

olması gerektiği kabul görmektedirler. 1990’larda bilgisayar ergenler için tehtit 

olurken, günümüzde sosyalleşmeye ve bireyselleşmeye katkısından dolayı kullanımı 

savunulmaktadır (40).  

Çocuk ve ergenlerin internet kullanımını etkileyen bir diğer faktör internetin 

kullanıldığı ortamdır. Ergenlerin bilgisayarın farklı amaçlarda kullanıldığı saptanan 

internet kafelerde internet kullanmalarından ziyade ailelerinin yanında interneti 

kontrollü kullanmalarının daha yararlı olacağı uluslararası araştırmalarla 

kanıtlanmıştır (41). 

Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi’nde çocukların bilgisayarlarının ortak alanlarda 

olduğunu söyleyen Türk ailelerinin oranı %24, Avrupa’daki ailelerin oranı ise 

%67’dir. Ayrıca Türkiye’de çocuklarla yapılan araştırmalarda, ergenlerin yetişkinlerin 

olmadığı okul ortamında %60, internet kafede ise %51 oranında internet kullandıkları 

saptanmıştır. Bu durum internet kullanımı konusunda ergenlerde denetimin az 

olduğunu göstermektedir. Ülkemizde bilgisayar ve internet kullanımında cinsiyet 

faktörünün etkisi büyüktür. Araştırmalara bakıldığında kadın erkek arasındaki 

bilgisayar kullanımı süre açısından farklıdır. Günümüzde bu farklılığın azaldığı 

araştırmalarda gözlemlenmiştir (42).  
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4.2.2 Bilgisayar tutumu 

Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bileşenlerden oluşan tutumlar, olumlu veya olumsuz 

bir yargı ile ifade edilebilen bir "nesne" olarak tanımlanabilir. Tutumun bilişsel 

bileşeni, nesneye ilişkin inanç ve bilgi olarak tanımlanırken, duyuşsal bileşeni ise, 

nesneye yönelik olumsuz veya olumlu duygusal tepkiler olarak tanımlanabilir (43). 

Bilgisayar ve teknolojik araçların kullanılmasını etkileyen faktör bilgisayara karşı 

oluşan tutumdur. Bilgisayar tutumu, kişinin bilgisayara karşı olumlu ya da olumsuz 

tepki vermesi, duygu ve davranışlara yönelimidir. Bilgisayara yönelik tutumun; 

bilgisayarı etkin kullanmaya ve bilgisayarla öğrenme eğilimini yansıtmaya ve 

bilgisayara benzer teknolojileri benimsemeye etkisi vardır (44). 

Okuldaki öğrenci sayısındaki artış, eğitimde kaynak yetersizliğine sebep olarak 

teknolojinin eğitimde kullanılma isteğini doğurmuştur. Teknolojinin hızlı yayılıp 

hayatımızın her alanını etkilemesi bilgisayarları okullarda zorunlu hale getirmiştir. 

Öğretim teknolojisinin özel amaçlarımızı gerçekleştirmek, bilmediklerimizi 

öğrenmek, iletişimi kolaylaştırmak gibi etkileri olduğu gibi, öğretme-öğrenme 

sürecinin tasarlanmasında kullanılan sistemli bir yaklaşım olarak açıklanabilmektedir 

(45).  

Bilgisayar ve internetin eğitim alanında kullanılması eğitimin kalitesini arttırmaktadır 

(46). Bilgisayarın okullarda kullanılması için öğrencilerin bilgisayara yönelik 

tutumlarının ve tutumlar sonucu doğacak sorunların bilinmesi ve buna yönelik 

çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. Eğitim ve öğretimde teknolojinin etkin 

kullanımı, eğitim kalitesinin yükselmesine ve bunun yanında teknolojiyi bilinçli 

kullanan nesiller yetiştirilmesine yarar sağlar (47).  

Köse ve arkadaşlarının Meslek Yüksekokulunda eğitim alan öğrencilerle yaptığı 

araştırmada, bilgisayar ile internet sahibi öğrencilerin, bilgisayarı olmayan öğrencilere 

göre bilgisayara yönelik daha olumlu tutuma sahip oldukları gözlemlenmiştir (48). 

Bilgisayar destekli eğitimle ilgili yapılan araştırmalarda ise öğrencilerin başarılarının 

arttığı, kafa karışıklığının olmadığı gibi bilgisayara karşı olumlu tutum gelişmiştir 

(49). Aktümen ve Kaçar yapmış oldukları çalışmada bilgisayarlı eğitim yöntemini 
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kullanan öğrencilerin matematik dersinde diğer yöntemi kullanan öğrencilere göre 

olumlu tutum sergilediklerini ve başarılı olduklarını belirlemişlerdir (45).  

4.3 Ebeveyn Ergen İlişkisi  

Psiko-sosyal gelişim sürecinde ergenlerin anne babalarıyla kurdukları ilişkiler oldukça 

önemlidir. Bu tür ilişkilerin, sağlıklı olmadığı durumlarda ergenler, anne ve babalarına 

sosyal olmayan davranışlar göstermektedirler. Böylelikle anne ve babaların ergenlerle 

olan ilişkileri kötüye gittikçe ergenlerin duyuşsal ve davranışsal yönde yaşadığı 

problemlerde artmaktadır (50). Anne ve babalarının ergenlerle kurdukları ilişkilerin 

kötü olmasının oluşturduğu başka sonuç ise davranışsal boyutta meydana gelmektedir. 

Bu boyutta oluşan ve en çok karşımıza çıkan duygu belirtisi öfkedir. Kesin yargı olarak 

ailesinden yeterli ilgiyi göremeyen ergen öfkeli davranışlar gösterir (51). Sonuç olarak 

psikolojik doyumu ebeveynlerinden sağlayamadıkları için çevrelerinde ki kişilerde 

aradıkları görülmektedir.  

4.3.1 Anne ve baba tutumları, aile ilişkisi 

Aile bireyin öğrenme sürecinin ilk başladığı ve kişilik gelişim temellerinin atıldığı 

yerdir. Ailenin çocukla etkileşimi ile ona kattığı öğrenme yaşantıları, ondaki olumlu 

sosyal davranış ve değerlerin ilerlemesinde önemli yarar sağlar. Ailenin gelenekleri, 

inançları, değerleri ve bulunduğu toplumun kültürel yapısı, çocuk yetiştirmede 

sergilediği tutum üzerinde önemli etkiye sahiptir. Çocuk, aile ortamında tüm aile 

fertlerinin katılımı ile oluşan dinamik sistem içerisinde büyür, bu ortam içindeki her 

türlü gelişmeden etkilenir (52).  

Ebeveynler tutum ve davranışları ile çocuklarına rehber olmakta, çocuklar 

ebeveynlerinin davranışlarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzer etkileşim kurmaktadır. 

Çocuğun içindeki gizli gücün farkında olması, kendine güvenmesi, hedefler koyması, 

çevresi ile sağlıklı iletişim kurarak uyum sağlayan örnek birey olması ailenin 

görevlerinden bazılarıdır. 

Ebeveynlerin çocuğa söylemleriyle davranışları çelişmemiş olmalı, çocuğun gözünde 

rol model olduklarını bilerek haraket etmelidirler. Çocuğun kendisi ile olumlu bir 

benlik geliştirmesi için yaptığı davranışları desteklenmeli, başkalarıyla kıyaslamaktan 

uzak durulmalı, onun kendi içinde bir birey olduğunun farkında olarak yaklaşılmalıdır. 
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Aileler çocuklarının gelişim dönemlerini, bu dönemlerin önemini bilmeli, çocuklarının 

tüm gereksinimlerine karşı hassas olmalıdırlar (53). İnsanı herhangi bir olaya ya da 

bireylere karşı oluşabilen tutumları onun kişiliğini yansıtmaktadır (52).  

Ebeveyn tutumları toplumdan topluma değişiklikler göstermektedir. Bu değişikliğin 

ortaya çıkmasında, toplumun sosyoekonomik durumu, gelenek ve görenekleri etkili 

olmaktadır. Ülkemizde de bazı anne ve baba tutumlarının fazla göz önüne çıktığı 

görülmektedir. Ülkemizde görülen anne ve baba tutumlarını konu alan araştırmacılar 

birbirleriyle farklı sınıflandırmalar yapmışlardır (52).  

4.3.1.1. Aşırı Koruyucu Anne Baba Tutumu  

Ülkemizde en çok karşımıza çıkan tutumdur. Bu tutumda, genellikle çocuğun görevi 

olan birçok durumu çevresinde bulunan yetişkinler yaparlar. Anne ve babalar 

çocuklarını düşünerek onlara kıyamadıkları, onların üzülmelerini, yorulmalarını 

istemedikleri için çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak çok önemli işleri ve 

görevleri kendileri yapmaktadırlar (52). Navaro, aşırı koruyucu tutum gösteren 

ebeveynlerin, çocuklarının ne zaman desteğe ihtiyaç duyduğuyla çok fazla 

ilgilenmeden, çocukların kendi kendisine işlerini yapmasına fırsat sunmadan her türlü 

gereksinimlerini karşıladıklarını belirtmektedir.  Aileler ilgi göstermede o kadar ileriye   

giderler ki çocukların ihtiyacı olmadığı durumlarda da anne ve babalar çocuklarına 

yardım etme ihtiyacı duyarlar (54).  

Demiriz ve Öğretir; aşırı koruyucu ailelerin, çocuklarının onlardan bağımsız kararlar 

almalarını istemedikleri, çocuklarının hareketlerini kısıtladıklarını söylemiştir (53). 

Özyürek ise aşırı korumacı ailelerde yetişen çocukların kendi kendine hareket etmekte 

zorlandıklarını hatta kendilerinin karar almak istemediğini ve herşeylerini başkalarının 

yapmasını istediklerini belirtmiştir. Bu çocuklar istekleri olmayınca çocuksu 

davranışlar götererek inatlaşıp, ağlamaya başlarlar. Bu tür çocuklarda el 

yeteneklerinde azalma buna bağlı sakarlıklar ve ilerleyen yaşlarda sinirli kişilik 

özellikleri gözlenir ve arkadaş ilişkilerinde problem yaşarlar (55). 
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4.3.1.2 Demokratik Anne Baba Tutumu 

Demokratik ebeveyn tutumunda, anne ve babalar çocukların gereksinimlerini 

karşılarken çocuklarını denetlerler. Bu anne ve babalar, çocuklarını her zaman 

destekleyen, çocuklarına güven sağlayan, ilgi ve gereksinimlerine özenli tutum 

gösteren ebeveynlerdir (52).  

Demokratif tutum gösteren ebeveynler çocukları ile yakınlık kurar ve onlarla istekli 

ve sevecen bir şekilde ilgilenirler, onlara daima yanında olduklarını hissettirip yarımcı 

olurlar, ilişkilerinde onları inciltmeden çocuklarıyla aralarına sınırlar koyar, açık ve 

onlarla ilgilendiklerini gösteren iletişim kurarlar (56). Aile içinde problemler 

yaşansada ebeveynler arasındaki uyum, anlayış, sevgi ve saygı sayesinde yaşadıkları 

problemlerin üstesinden gelirler. Bu tip ailelerde çocukların kendini ifade edip, 

düşüncelerinde kısıtlama yapmadan bağımsızca dile getirmelerine katkıda bulunulur. 

Tüm aile bireylerine danışılıp ortak kararlar alınarak aile içinde kurallar oluşturulup, 

uygulanılır. Burada anne ve babaların yapmak istediği çocuğa karşı sorumluluk 

duygusu oluşturmayı amaçlamaktır (57). Anne ve babaların çocuklarına karşı hoşgörü 

içinde olduğu, onları desteklediği, onlara kısıtlamalar getirdiği ama onları sıkmadan 

isteklerini gerçekleştirmelerine izin verdiği, anne-baba tutumları içerisinde en sağlıklı 

olanıdır (58). 

4.3.1.3 Otoriter, Baskıcı Anne Baba Tutumu 

Türk Geleneksel aile yaşantısında oldukça rastladığımız aşırı baskıcı bir tutumdur. Bu 

tutumu gösteren ailelerin çocuklarına olan yaşlaşımı katı disiplin olup, bu ailelerde 

çocukların kişilikleri önem arz etmez. Çocukların fikirleri önemsenmediği için tüm 

kurallara uyulmak zorunludur. Anne-babaların bu tutumu göstermesinde altta yatan 

sebep olarak geleneksel aile yapılarını devam ettirmek istemeleridir. Otoriter yaklaşan 

aile fertlerinin eğitim seviyesi genellikle düşüktür. Ebeveyn olma, çocuklarını 

yetiştirme sürecinde onlara nasıl yaklaşacağını bilmemekten kaynaklanan ailesinden 

ne görülüyorsa uygulanan bir tutum söz konusudur (52). 

 Otoriter anne baba tutumunun yaşandığı ailelerde çocuklar anne ve babalarının 

isteklerini gönüllü olarak değil kendilerini mecbur hissettikleri, şiddet, ceza gibi 

unsurlardan korktukları için yapmak zorunda kalırlar. Bunun sonucunda çocukların 
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ilerleyen yaşlarda öfkeli, şiddete eğilimli ya da silik karakterli bireyler olmaları 

kaçınılmazdır (59).  

4.3.1.4 İlgisiz ve Kayıtsız Anne Baba Tutumu 

Bu anne ve babalar genellikle kendi işleri ile uğraşmakta, aralarında bir bütünlük söz 

konusu olmamakta, çocuklarına kendileri bakmak istemedikleri için kendi başına ya 

da bakıcısına bırakmaktadırlar. Anne ve baba olarak görevlerinin bilincinde değildir 

ve çoğunlukla onları ihmal ederler. Anne ve babalık rollerini benimseyememe, eşler 

arası anlaşmazlıklar, iş ve kişisel yaşamda sorunlar, erken yaşta istemeden çocuk 

sahibi olma, çocukla sorunlar yaşama, çocuğu reddetme, çocuk yetiştirme hakkında 

bilgisizlik, ilgisizlik, kayıtsız anne baba tutumuna sebep olan faktörler arasında yer 

alır (52).  

Dursun (2010) ilgisiz, kayıtsız tutum gösteren ailelerin çocuklarının uzun süre çok 

fazla olumsuz etki altında kalması sonucu benlik ve kişilik gelişimlerinin zarar 

gördüğünü belirtmiştir. Bu tür aile ortamında büyüyen çocuklar sorunlu davranışlar, 

bağımlılık, suçluluk, saldırganlık, kendini değersiz hissetme, depresif tutumlar gibi 

istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalabilmektedirler (60).  

4.3.1.5. Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumu 

 Mükemmeliyetçi ebeveyn tutumu, çocukların yaptıklarını çoğunlukla beğenmeyen 

her zaman daha iyisinin istenilmesini içeren tutumdur. Çocukların mükemmeliyetçi 

ailede büyümesi, anne ve babalarının onlara karşı yüksek beklenti içinde olması, her 

şeyi beğenmeyen sürekli söylenen kişilik yapısında olması, bununla birlikte okul 

yaşantısında da öğretmenlerinin titiz, eleştirel olması çocuklarda da aynı 

mükemmelliyetçi tutum ve davranışların gelişmesine sebep olur (52). 

 Mükemmeliyetçi yapıda yaşayan ailede büyüyen çocuklar anne ya da babalarına karşı 

şartlı sevgi geliştirirler. Ebeveynlerini mutlu ederlerse sevileceklerini düşünürler. 

Yanlış yapmaktan korktukları için sıkı çalışıp çevresindeki bütün işlerin sorunsuz ve 

eksiksiz olmasını isterler (61). 
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 4.3.1.6. Tutarsız ve Kararsız Anne Baba Tutumu 

Tutarsız ve kararsız tutum gösteren ailelerde ebeveyler arasında fikir ayrılıkları ve 

sürekli değişen ebeveyn uygulamaları göze çarpmaktadır. Herhangi bir konuda anne 

veya babadan biri izin verirken diğeri ise tam tersi olarak olumsuz tavır sergileyebilir. 

(62). Tutarsız ve kararsız tutumu benimseyen ailelerde çocuklarının geleceği hakkında 

tasarladıkları bir plan olmadığı gibi aralarında fikir alışverişide yok denecek kadar 

azdır (52).  

Anne ya da babaların çocukları hakkında tartışmaları ve bu tartşmayı onların göz 

önünde yapmaları çocukları anne ve babaları hakkında olumsuz düşüncelere sürükler 

ve onların davranışlarını olumsuz etkiler. Çocuk anne ve baba arasındaki uyumsuzluğu 

kullanabilir. Aile ortamındaki tartışmalarda birisi çocuğu desteklerse onun saldırgan, 

söz dinlemeyen, uyumsuz birine dönüşmesine zemin hazırlanır (63). 

4.3.1.7. İzin Verici-Müsamahakar Anne Baba Tutumu 

İzin verici anne ve baba tutumu gösteren aileler çocuklarına yönelik hoşgörülü, boş 

vermiş davranmaktadır. Aile çocuğun nelerle uğraştığını veya yaptığını umursamaz, 

çocuk genel anlamda tek başına kalır. Bu tutumda olan anne ve babalar çocuklarının 

geleceğe dair davranışlarını şekillendirmeye, çocuklarını kurallara ve standartlara 

uydurmaya luzum görmez, arada bir çocuklarını denetlerler. Bu tutumla büyüyen 

çocuklar; aşırı bağımsız ve az disiplin anlayışıyla yetişirler (64). Çocuklarıyla 

ilişkilerinde sıcak ve sevgi dolu olup, çocuklarının kendi aldıkları kararlarda 

kısıtlamaya gerek duymazlar. Bu tür ailede yaşayan çocuklar, kuralsız oldukları için 

istedikleri zaman yemek, uyku, televizyon, bilgisayar ve dışarı çıkma gibi durumlarda 

kendi fikirlerini beyan edip karar verebilirler (59).  

Sağlığı koruma ve geliştirme, hemşirenin birincil korumadaki en önemli rolüdür. Okul 

sağlığı hemşireleri ve pediatri hemşireleri okullarda çocukların sağlığını korumak ve 

yükseltmek için sağlık taramaları yapacak ve sağlık eğitimi uygulayacak en önemli 

kişidir. Okullarda sağlık eğitiminin amacı, çocuğun okul öncesi dönemde edindiği 

olumlu sağlık bilgi, tutum ve davranışlarını desteklemek ya da olumsuz ve yetersiz 

olanları değiştirmektir. Bu süreçte hemşire problemleri saptayarak ailelerle iletişime 
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geçip problemin çözümü için çocuk ve aile ile iş birliği yaparak çocuk sağlığının 

gelişimi açısından aktif rol alan profesyonel bir meslek grubu üyesidir.   
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5- MATERYAL VE METOD

5.1. Araştırmanın Şekli 

Bu çalışma; lise öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumu ile ebeveyn tutumu 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. 

5.2. Araştırma Kapsamında Yanıtlananması Beklenen Soruları 

1. Öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarıyla ebeveyn tutumları arasında

ilişki var mıdır?

2. Öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarıyla sosyodemografik verileri

arasında ilişki var mıdır?

3. Öğrencilerin ebeveyn tutumlarıyla sosyodemografik verileri arasında ilişki

var mıdır?

5.3. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Araştırma İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bulunan 13 özel ve 10 devlet lisesinde 

okuyan öğrencilerle gerçekleştirildi. İstanbul Medipol Üniversitesi Etik Kurulu’ndan 

ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındıktan sonra uygulandı. 

Veriler 2019 Aralık-2020 Mart ayları arasında toplandı. Araştırma zaman dağılımı 

Tablo 5.3.1.’de verildi. 
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Tablo 5.3.1. Araştırma Zaman Dağılımı 

Literatür tarama Eylül 2019- Haziran 2020 

Araştırma önerisi sunumu Ocak 2021 

İzinlerin alınması Kasım – Aralık 2018 

Veri toplama Aralık 2019-Mart 2020 

Verilerin analizi Mart-Haziran 2020 

Tez yazım Nisan-Aralık 2020 

5.4. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini; Büyükçekmece ilçesindeki 13 özel ve 10 devlet liselerinde 

okuyan öğrenciler, örneklemini ise bu okullarda okuyan ve araştırmaya katılmaya 

gönüllü 2535 öğrenci oluşturdu. Araştırma kapsamında 3500 öğrenci dahil edilmiştir.   

465 öğrencinin verileri eksik doldurması nedeni ile örneklem dışı bırakılmıştır. 

Formların geri dönüşüm oranı %72 idi. Örneklem büyüklüğü hesaplanarak %99 

belirlenen orandan (527) daha fazlasına ulaşıldı.  

5.5.Veri Toplama Tekniği 

Araştırmacı tarafından araştırmaya katılmaya gönüllü öğrencilere “Tanıtıcı Bilgiler 

Formu’’, “Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği’’ ve “Anne Baba Tutum Ölçeği” (Ek 1) 

kullanılarak anket yöntemi ile veriler toplandı.  

5.6.Veri Toplama Araçları  

Araştırmada veri toplama araçları olarak “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Bilgisayara Yönelik 

Tutum Ölçeği (BYT)” ve “Anne-Baba Tutum Ölçeği” kullanıldı.  

Tanıtıcı Bilgiler Formu; Formda öğrencilerin okul türü, sınıf, cinsiyet, yaş, kardeş 

sayısı, ekonomik durum, anne-baba yaşı, anne-baba eğitim durumu, anne-baba 

mesleğine yönelik toplam 10 soru bulunmaktadır. 
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Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği (BYT); Ölçeği Knezek, Christensen ve Miyashita 

(1998) “bilgisayar tutum anketi” (computer attitude questionnaire -CAQ) olarak 

hazırlamışlardır. Teo (2008) bu ölçeğin kısaltılmış versiyonu oluşturmuştur. Demir 

Yurdagül tarafından 2014 yılında Türkçeye uyarlanmıştır. Ortaokul ve lise 

öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarını ölçmek için uygulanılan 20 maddeden 

oluşan ölçekte; bilgisayardan hoşlanma, önemi ve kaygısı olmak üzere üç parametere 

yer alır (Ek 1). Bilgisayara yönelik tutum ölçeğinin kendisi toplamda yirmi maddeden 

oluşan üç aşamadan oluşmaktadır. Bilgisayardan hoşlanma ve önem altı maddeden ve 

bilgisayar kaygısı ise sekiz maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 2, 6, 14, 15, 16, 17, 18. ve 

19. maddeleri terstir. Orijinal ölçeğin toplamda ve faktörlere göre Cronbach alfa

güvenirlik katsayıları hesaplandığında bu katsayının 0,73 ile 0,86 arasında yer aldığı 

bulunmuştur. Ölçek 5’li likert tipinde geliştirilmiş ve maddeler 5 puan (Kesinlikle 

Katılıyorum), 4 puan (Katılıyorum), 3 puan (Fikrim Yok), 2 puan (Katılmıyorum), 1 

puan (Kesinlikle Katılmıyorum) arasında numaralandırılmıştır. Ölçekten en fazla 100, 

en az 20 puan alınabilir. Ölçekten alınan yüksek puan bilgisayara yönelik yüksek 

olumlu tutum anlamına gelmektedir. Yurdagül tarafından 5 Ekim 2018 tarihinde ölçek 

kullanım izni verilmiştir (Ek 2). Araştırmamızda Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik 

Tutum Ölçeği (BYT) Cronbah Alpha değeri 0,85, Bilgisayardan hoşlanma alt boyutu 

Cronbah Alpha değeri (0,61), Bilgisayarın önemi alt boyutu Cronbah Alpha değeri 

(0,77), Bilgisayar kaygısı alt boyutu Cronbah Alpha değeri 0,80 bulundu. 

Anne-Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ): Lamborn ve arkadaşları tarafından 1991 yılında 

çocukların anne ve babasından algıladıkları tutumunu ölçmek amacıyla geliştirilmiştir 

(Ek 2). Ölçek kabul/ilgi, kontrol/denetleme ve psikolojik özerklik olmak üzere üç 

boyuttan oluşmaktadır. Kabul/ilgi boyutu 9, kontrol/denetleme boyutu 8 ve psikolojik 

özerklik boyutu 9 parametreyle ölçülmektedir. Birinci ve üçüncü boyuttaki maddeler 

4 dereceli Likert-tipi ölçek üzerinde, ikinci boyuttaki maddelerin ilk ikisi 7 dereceli, 

diğer maddeler ise 3 dereceli Likert-tipi ölçek üzerinde değerlendirilmektedir. 

Araştırma Ayşen Yılmaz Güre tarafından 2000 yılında Türkçeye uyarlanmıştır. 

Araştırmanın Türkçe geçerlik güvenirlik çalışmasında ABTÖ’nün güvenirlik 

çalışması ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri üzerinde toplam 360 derece ölçek 

iki kez kullanılarak 15 gün ara ile yapılmıştır. Lise öğrencileri için güvenirlik 
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katsayıları ve içtutarlık katsayıları sırasıyla; kabul/ilgi alt ölçeği için 82 ve 75, 

kontrol/denetleme alt ölçeği için 88 ve 69, psikolojik özerklik alt ölçeği için 76 ve 66 

olarak bulunmuştur. Yılmaz Güre tarafından 24 Ekim 2018 tarihinde ölçek kullanım 

izni verilmiştir (Ek 2). Araştırmamızda “Anne-Baba Tutum Ölçeği” Cronbah Alpha 

değeri 0,64, Kabul / ilgi alt boyutu Cronbah Alpha değeri 0,63, Psikolojik Özerklik alt 

boyutu Cronbah Alpha değeri 0,72, Denetleme alt boyutu Cronbah Alpha değeri 0,67 

bulundu. 

 

5.7. Verilerin İstatistiksel Analizi  

Araştırmada elde edilen veriler lisanslı SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edildi. Verilerin değerlendirilmesinde 

tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma 

kullanıldı.  

İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında mann 

whitney u testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin 

karşılaştırılmasında kruskal waillies testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında 

farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak whitney u testi 

kullanıldı. 

 

5.8. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

İstanbul’da bulunan Büyükçekmece ilçesindeki özel liseler ve devlet liselerinde 

çalışmaya gönüllü 2535 öğrenci ile sınırlı olup, veriler kişisel bilgiye dayalıdır. 

 

5.9. Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmanın yapılabilmesi için; İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı ile İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden gerekli kurum izni (EK2) alındı. Veri toplamaya başlamadan önce 

araştırmaya katılanlara araştırma hakkında bilgi verilerek “Gönüllü Oluru” ve 

“Gönüllülük” ilkesine, araştırmaya katılıp katılmama konusunda özgür oldukları 

belirtilerek “Özerkliğe Saygı” ilkesine, araştırmaya katılan öğrencilerin bilgilerinin 
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gizli tutulacağı belirtilerek “Gizlilik ve Gizliliğin Korunması” ilkesine bağlı kalarak 

araştırmaya katılanların kimlik bilgileri kullanılmadan araştırma yürütüldü. 

5.10. Çalışmada Kullanılan Mevcut Olanaklar 

Araştırmacının çalıştığı ve araştırma yapılan özel ve devlet liselerinin yönetici ve 

çalışanları tarafından araştırmanın uygulanması ve verilerin toplanması basamağında 

olanak sağlandı. Fakat araştırma için herhangi bir kurum veya kuruluştan maddi 

yönden destek alınmamış olup, bütün maddi giderler araştırmacı tarafından karşılandı. 



23 
 

6-BULGULAR 

Lise öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumu ile ebeveyn tutumu arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışma bulguları 5 bölümde ele 

alındı. 

6.1. Tanıtıcı Bilgiler Bölümü 

6.2. Lise Öğrencilerinin Anne Baba Tutumu ve Bilgisaya Yönelik Tutumuna İlişkin 

Puan Ortalamaları Bölümü 

6.3. Lise Öğrencilerinin Tanımlayıcı Özellikleri ile Anne Baba Tutumu Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması Bölümü 

6.4. Öğrencilerin Tanımlayıcı Özellikleri ile Bilgisayara Yönelik Tutumlarının 

Karşılaştırılması Bölümü 

6.5. Lise Öğrencilerinin Anne Baba Tutum Ölçeği Puan Ortalamaları ile Bilgisayara 

Yönelik Tutum Puanlarının Karşılaştırılması Bölümü 

 

 

 

 

6.1. Tanıtıcı Bilgiler Bölümü 

Bu bölümde, araştırmaya katılan lise öğrencilerinin tanımlayıcı özelliklerine yer 

verildi (Tablo 6.1.1). 
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Tablo 6.1.1. Öğrencilerinin Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı (N=2535) 

      Grup n % 

Okul Türü 
Devlet 1513 59,7 

Özel 1022 40,3 

Sınıf 

9 665 26,2 

10 729 28,8 

11 614 24,2 

12 527 20,8 

Cinsiyet 
Erkek 1223 48,2 

Kız 1312 51,8 

Yaş 

13-14 446 17,6 

15-16 1363 53,8 

17-18 704 27,8 

18'den büyük 22 0,9 

Kardeş Sayısı 

Yok 341 13,5 

Bir 1145 45,2 

2-3 830 32,7 

4-5 172 6,8 

5 üstü 47 1,9 

Ekonomik Durum 

İyi 788 31,1 

Orta 1672 66,0 

Kötü 75 3,0 

27-35 194 7,7 

Anne Yaşı 36-44 1561 61,6 

45-53 731 28,8 

54 ve üzeri 49 1,9 

27-35 23 0,9 

Baba Yaşı 36-44 1006 39,7 

45-53 1250 49,3 

54 ve üzeri 256 10,1 

Okur-yazar değil 47 1,9 

Okur-yazar 55 2,2 

Anne Eğitim Düzeyi İlkokul mezunu 478 18,9 

Ortaokul mezunu 478 18,9 

Lise ve dengi mezunu 849 33,5 

Yüksekokul mezunu 628 24,8 

Okur-yazar değil 10 0,4 

Okur-yazar 21 0,8 

Baba Eğitim Düzeyi İlkokul mezunu 347 13,7 

Ortaokul mezunu 459 18,1 

Lise ve dengi mezunu 903 35,6 

Yüksekokul mezunu 795 31,4 

Özel sektör 1065 42,0 

Babanın Mesleği Devlet memuru 250 9,9 

Serbest meslek 783 30,9 

Diğer (Partime, çalışmıyor 

vb.) 
437 17,2 

Özel sektör 458 18,1 

Annenin Mesleği Devlet memuru 193 7,6 

Serbest meslek 261 10,3 

Diğer (Ev hanımı vb.) 1623 64,0 
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Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin %59,7’sinin devlet okulunda eğitim 

gördüğü, %28,8’inin 10. sınıf öğrencisi, %51,8’ini kız, %53,8’inin 15-16 yaş 

aralığında, %45,2’sinin bir kardeş sahibi, %66’sının ekonomik durumunun orta düzede 

olduğu saptandı. 

Çalışmaya katılan lise öğrencilerinin %61,6’sının annesinin 36-44, %49,3’ünün 

babasının ise 45-53 yaş aralığında olduğu tespit edildi. Ebeveynlerin eğitim durumları 

incelendiğinde annelerin %33,5’inin babaların ise 35,6’sının lise ve dengi okul 

mezunu olduğu, babaların %42’sinin, annelerin ise %18,1’inin özel sektörde çalıştığı 

bulgulandı. 

 

6.2. Lise Öğrencilerinin Anne Baba Tutumu ve Bilgisaya Yönelik Tutumuna İlişkin 

Puan Ortalamaları Bölümü 

Bu bölümde, lise öğrencilerinin anne baba tutumu ve bilgisayara yönelik tutumuna 

ilişkin puan ortalamalarına yer verildi (Tablo 6.2.1). 

Tablo 6.2.1. Lise Öğrencilerinin Anne Baba Tutumu ve Bilgisayara Yönelik 

Tutumuna İlişkin Puan Ortalamaları (N=2535) 

  Ort±SS Min. Max. 

A
B

T
Ö

 Kabul/ İlgi Boyutu 27,63±4,13 9,00 36,00 

Psikolojik Özerklik 24,78±5,13 9,00 36,00 

Denetleme Boyutu 24,23±5,26 8,00 32,00 

Ö
B

Y
T

 

Bilgisayardan Hoşlanma 19,64 ±4 ,49 6,00 30,00 

Bilgisayarın Önemi 20,28 ±5,18 6,00 73,00 

Bilgisayar Kaygısı 30,25 ± 6,20 8,00 40,00 

Toplam 70,17 ±12,76 21,00 135,00 

 

 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin anne-baba tutumu Kabul/ İlgi Boyutu puan 

ortalaması 27,63±4,13, Psikolojik Özerklik puan ortalaması 24,78±5,13, Denetleme 

Boyutu puan ortalaması 24,23±5,26 bulundu. Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum 

Ölçeği toplam puan ortalaması ise 70,17±12,76 bulundu. Bilgisayardan Hoşlanma alt 

boyut puan ortalaması 19,64±4,49, Bilgisayarın Önemi puan ortalaması 20,28±5,18, 

Bilgisayar Kaygısı puan ortalaması ise 30,25±6,20 tespit edildi. 
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6.3. Lise Öğrencilerinin Tanımlayıcı Özellikleri ile Anne Baba Tutumu Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması Bölümü 

Bu bölümde lise öğrencilerinin tanımlayıcı özellikleri ile anne baba tutumu puan 

ortalamalarının karşılaştırılmasına yönelik bulgulara yer verildi (Tablo 6.3.1). 

Tablo 6.3.1. Lise Öğrencilerinin Tanımlayıcı Özellikleri ile Anne Baba Tutum Puanlarının 

Karşılaştırılması(N=2535) 

    
Kabul/ İlgi 

Boyutu 

Psikolojik 

Özerklik 

Denetleme 

Boyutu 

    Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

O
k

u
l 

T
ü

rü
 Devlet 27,49±4,12 24,60±5,2 24,89±5,21 

Özel 27,85±4,14 25,05±5,0 23,25±5,19 

Z -2,052 -1,914 -7,938 

P 0,040 0,056 0,000 

S
ın

ıf
 

9 28,26±3,86a>c,d 24,33±5,04 a<c,d 25,85±4,91a>b>c,d 

10 27,86±4,05b>d 24,44±5,36 b<c,d 24,49±5,03 a>b>c,d 

11 27,34±4,05 25,22±4,92 22,97±5,21 a>b>c,d 

12 26,88±4,51 25,29±5,07 23,28±5,50 

χ2 38,513 16,597 119,055 

P 0,000 0,001 0,000 

C
in

si
y

et
 Erkek 27,40±4,04 24,26±5,14 22,53±5,39 

Kız 27,85±4,20 25,26±5,07 25,81±4,62 

Z -3,772 -4,942 -15,382 

P 0,000 0,000 0,000 

Y
a

ş 

13-14 28,37±3,94a,b>c 24,64±5,09 26,09±4,86a>b>c>d 

15-16 27,81±3,94 24,67±5,12 24,35±4,99 

17-18 26,87±4,46 25,04±5,20 22,97±5,57 

18'den büyük 26,59±4,70 26,23±3,35 19,00±5,59 

χ2 42,193 4,519 112,350 

P 0,000 0,211 0,000 

K
a

rd
eş

 S
a

y
ıs

ı Yok 28,39±3,80a,b>c,d,e 25,95±5,10 a,b>c,d,e 23,54±5,05a,b<c,d 

Bir 28,08±3,94 25,22±5,00 23,81±5,29 

2-3 27,10±4,25 24,08±5,13 24,83±5,11 

4-5 26,43±4,13 23,21±5,29 25,32±5,38 

5 üstü 25,09±5,64 23,72±4,77 24,74±6,66 

χ2 61,025 60,566 36,256 

 P 0,000 0,000 0,000 

E
k

o
n

o
m

ik
 

D
u

ru
m

 

İyi 28,29±3,98a>b,c 25,47±4,88 a>b,c 23,47±5,26 a>b 

Orta 27,39±4,14 24,58±5,12 24,60±5,20 

Kötü 26,27±4,67 22,04±6,39 23,81±5,77 

χ2 33,460 29,207 25,833 

P 0,000 0,000 0,000 

A
n

n
e 

Y
a

şı
 27-35 27,58±4,19 23,74±5,07a,b<c,d 25,65±5,32a,b>c 

36-44 27,70±4,08 24,58±5,09 24,45±5,18 

45-53 27,61±4,16 25,39±5,25 23,37±5,26 

54 ve üzeri 26,12±4,82 26,24±3,49 24,33±5,89 

χ2 4,459 25,881 39,715 

 P 0,216 0,000 0,000 

Z: Mann Whitney U, χ2: Kruskal Wallie 
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Tablo 6.3.1 Lise Öğrencilerinin Tanımlayıcı Özellikleri ile Anne Baba Tutum Puanlarının Karşılaştırılması 

(Devam Tablosu) (N=2535) 

Kabul/ İlgi 

Boyutu 

Psikolojik 

Özerklik 

Denetleme 

Boyutu 

 Gruplar Ort±SS Ort±SS Ort±SS 
B

a
b

a
 Y

a
şı

 

27-35 27,04±5,26 23,61±4,30 25,91±7,54 

36-44 27,78±4,01 24,39±5,11b<d 24,87±5,16 b<c,d 

45-53 27,60±4,16 24,94±5,16 23,89±5,22 

54 ve üzeri 27,28±4,36 25,64±5,01 23,20±5,35 

χ2 2,449 16,387 36,157 

P 0,485 0,001 0,000 

A
n

n
e 

E
ğ

it
im

 D
ü

ze
y

i 

Okur-yazar değil 24,40±5,06 23,32±4,64 25,68±5,73 

Okur-yazar 26,58±3,80 23,24±5,07 25,82±4,45 

İlkokul mezunu 26,64±4,26 23,65±5,05 25,58±5,09 

Ortaokul mezunu 27,15±4,10 23,73±5,15 24,65±5,39 

Lise ve dengi mezunu 28,01±4,05 25,28±5,04 23,86±5,20 

Yüksekokul mezunu 28,59±3,76 26,01±4,96 23,13±5,12 

χ2 100,376 97,069 82,402 

P 0,000 0,000 0,000 

B
a

b
a

 E
ğ

it
im

 D
ü

ze
y

i 

Okur-yazar değil 25,30±6,96 26,10±7,31 20,10±8,08 

Okur-yazar 27,10±4,88 24,43±4,66 24,62±6,00 

İlkokul mezunu 26,18±4,61 23,44±5,10 25,41±5,20 

Ortaokul mezunu 27,03±3,81 23,73±5,01 25,20±5,12 

Lise ve dengi mezunu 27,95±4,02 24,73±5,03 24,28±5,20 

Yüksekokul mezunu 28,30±3,94 26,03±5,02 23,13±5,16 

χ2 78,262 95,453 76,337 

P 0,000 0,000 0,000 

B
a

b
a

n
ın

 M
es

le
ğ

i 

Özel sektör 27,98±3,96 25,12±5,01 23,75±5,18 

Devlet memuru 28,12±3,99 24,98±5,34 24,18±5,24 

Serbest meslek 27,38±4,12 24,45±5,08 24,64±5,15 

Diğer (Partime, çalışmıyor 

vb.) 
26,95±4,51 24,41±5,32 24,68±5,61 

χ2 22,763 11,328 20,001 

P 0,000 0,010 0,000 

A
n

n
en

in
 M

e
sl

eğ
i Özel sektör 27,90±4,32 25,23±5,11 23,64±5,18 

Devlet memuru 28,26±3,89 25,62±5,28 23,72±4,99 

Serbest meslek 27,62±4,23 24,42±5,25 24,00±5,64 

Diğer (Ev hanımı vb.) 27,49±4,08 24,61±5,08 24,49±5,24 

χ2 10,898 12,297 12,951 

P 0,012 0,006 0,005 

Z: Mann Whitney U, χ2: Kruskal Wallies 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Kabul İlgi Alt Boyutu ile 

okul türü, sınıf, cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, ekonomik durum, anne eğitim düzeyi, baba 

eğitim düzeyi, baba mesleği, anne mesleği arasında istatistiksel anlamlı farklılık 

(p<0,05) saptandı.  

Özel okulda okuyan öğrencilerin anne baba tutumları için Kabul/ İlgi Alt Boyutu 

(27,85±4,14), devlet okulunda okuyan öğrencilerden anlamlı yüksekti. 

9. sınıflarda okuyan öğrencilerin puanları (28,26±3,86) diğer tüm gruplardan yüksek 

bulundu. Öğrencilerin cinsiyetine göre anne baba tutum puan ortalamaları 

incelendiğinde kız öğrencilerin Kabul/ İlgi Boyutu puan ortalamalarının erkek 

öğrencilerden anlamlı yüksek olduğu (27,85±4,20) belirlendi. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin 13-14 yaş grubu puan ortalaması (28,37±3,94) diğer yaş gruplarının puan 

ortalamalarından yüksek bulundu. Kardeşi olmayan öğrencilerin puan ortalamaları 

(28,39±3,80) diğer kardeşi olan tüm gruplardan, ekonomik durumu iyi olanların puan 

ortalamaları (28,29±3,98) ekonomik durumu orta ve kötü olanlardan anlamlı yüksek 

tespit edildi. Anne eğitim düzeyi yüksekokul olanların puan ortalaması (28,59±3,76) 

diğer eğitim gruplarına göre, baba eğitim düzeyi yüksekokul olanların puan ortalaması 

(28,30±3,94) diğer gruplara göre, baba mesleği devlet memuru olanların puan 

ortalaması (28,12±3,99) diğer meslek grublarına göre, anne mesleği devlet memuru 

olanların da puan ortalaması (28,26±3,89) ise diğer meslek grublarına göre yüksek 

saptandı. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Psikolojik Özerklik Alt 

Boyutu ile sınıf, cinsiyet, kardeş sayısı, ekonomik durum, anne yaşı, baba yaşı, anne 

eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, baba mesleği ve anne mesleği arasında istatistiksel 

anlamlı farklılık (p<0,05) bulgulandı. Psikolojik Özerlik Alt boyut puanları 

incelendiğinde 12. sınıflarda ki öğrencilerin puan ortalaması (25,29±5,07) diğer 

sınıflardan, kızların puan ortalaması (25,26±5,07) erkek öğrencilerden, kardeşi 

olmayan öğrencilerin puan ortalaması (25,95±5,10) diğer gruplardan, ekonomik 

durumu yüksek olanların puan ortalaması (25,47±4,88) diğer gruplardan, annesi 54 

yaş ve üzerinde olanların puan ortalaması (26,24±3,49) diğer yaş gruplarından anlamlı 

yüksek saptandı. Baba yaşı 45-55 olanların puan ortalaması (24,94±5,16) diğer yaş 

gruplarına göre, Anne eğitim düzeyi yüksekokul olanların puan ortalaması 
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(26,01±4,96) diğer eğitim düzeylerine göre, baba eğitim düzeyi okur-yazar 

olmayanların puan ortalaması (26,10±7,31) diğer eğitim düzeylerine göre, baba 

mesleği özel sektör olanların puan ortalaması (25,12±5,01) diğer meslek gruplarına 

göre, anne mesleği devlet memuru olanların puan ortalaması (25,62±5,28) ise diğer 

meslek grublarına göre yüksekdi. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Anne baba tutum ölçeği Denetleme Durumu Alt 

Boyutu ile okul türü, sınıf, cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, ekonomik durum, anne yaşı, 

baba yaşı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, baba mesleği, anne mesleği 

arasında istatistiksel anlamlı farklılık (p<0,05) bulgulandı. Devlet okulunda okuyan 

öğrencilerin puan ortalaması (24,89±5,21) özel okulda okuyanlardan, 9. sınıfda 

okuyan öğrencilerin puan ortalaması (25,85±4,91) diğer sınıflardan, kız öğrencilerin 

puan ortalaması (25,81±4,62) erkek öğrencilerden, 13-14 yaş arasında olanların puan 

ortalaması (26,09±4,86 ) diğer tüm yaş gruplarından, kardeş sayısı 4-5 olanlarının puan 

ortalaması (25,32±5,38 ) diğer gruplardan,  ekonomik durumu orta olanların puan 

ortalaması (24,60±5,20) ekonomik durumu iyi ve kötü olanlardan, yüksek bulundu. 

Annesi 27- 35 yaş arasında olanların puan ortalaması (25,65±5,32) diğer yaş 

aralıklarına göre, baba yaşı 27-36 arasında olanların puan ortalaması (25,91±7,54) 

diğer yaş gruplarına göre,  anne eğitim düzeyi okur- yazar olanlarının puan ortalaması 

(25,82±4,45) diğer eğitim düzeylerine göre, baba eğitimi düzeyi ilkokul mezunu 

olanların puan ortalaması (25,41±5,20) diğer eğitim gruplarına göre, baba mesleği 

diğer grubunda yer alanların puan ortalaması (24,68±5,61) gruptaki başka mesleklere 

göre, anne mesleği diğer seçeneği olanların puan ortalaması (24,49±5,24) başka 

meslek gruplarına göre yüksek saptandı. 
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Şekil 1. Anne eğitim düzeyine göre anne baba tutum puanlarının değişimi 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2. Baba eğitim düzeyine göre anne baba tutum puanlarının değişimi 

 

6.4. Öğrencilerin Tanımlayıcı Özellikleri ile Bilgisayara Yönelik Tutumlarının 

Karşılaştırılması Bölümü 

 

Bu bölümde öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ile bilgisayara yönelik tutumlarının 

karşılaştırılmasına yönelik bulgular belirtildi (Tablo 6.4.1). 
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Tablo 6.4.1. Öğrencilerin Tanımlayıcı Özellikleri ile Bilgisayara Yönelik Tutumu Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması (N=2535) 

ÖBYT Hoşlanma Önem Kaygı 

Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 
O

k
u

l 

T
ü

rü
 

Devlet 70,09±12,51 19,59±4,46 20,42±5,16 30,08±6,04 

Özel 70,29±13,14 19,71±4,54 20,08±5,20 30,51±6,42 

Z -0,598 -0,644 -1,472 -2,475

P 0,550 0,519 0,141 0,013

S
ın

ıf
 

9 69,78±13,20 19,78±4,56 20,17±5,26 29,83±6,23a<c 

10 70,51±12,69 19,89±4,37 20,41±4,95 30,21±6,32 

11 70,43±12,58 19,36±4,52 20,37±5,00 30,69±6,27 

12 69,90±12,53 19,43±4,50 20,13±5,57 30,33±5,88 

2,444 7,046 2,510 7,921 

0,486 0,070 0,473 0,048 

C
in

si
y
et

 Erkek 73,28±13,83 21,00±4,54 21,33±5,53 30,95±6,67 

Kız 67,27±10,91 18,37±4,04 19,31±4,62 29,60±5,65 

Z -12,834 -15,403 -10,750 -6,997

P 0,000 0,000 0,000 0,000

Y
a
ş 

13-14 70,16±13,43 19,75±4,64 20,26±5,18 30,15±6,32 

15-16 70,48±12,52 19,75±4,39 20,38±4,91 30,34±6,24 

17-18 69,75±12,68 19,40±4,55 20,18±5,58 30,16±6,06 

18'den 

büyük 
65,05±15,66 17,82±4,99 17,55±6,99 29,68±5,89 

χ2 6,434 7,170 4,801 1,400 

P 0,092 0,067 0,187 0,705 

K
a
rd

eş
 S

a
y
ıs

ı 

Yok 71,94±12,91a,b>c,d,e 20,08±4,38a>d 20,34±5,20 
31,52±6,17

a,b>c,d,e

Bir 70,97±13,02 19,79±4,59 20,51±4,94b>d 30,67±6,28 

2-3 69,32±12,38 19,46±4,39 20,17±5,48 29,69±5,98 

4-5 66,97±12,02 18,84±4,55 19,44±5,31 28,69±6,01 

5 üstü 64,57±10,35 18,83±3,65 19,43±4,31 26,32±5,52 

χ2 46,772 13,352 10,346 68,723 

P 0,000 0,010 0,035 0,000 

E
k

o
n

o
m

ik
 

D
u

ru
m

 

İyi 70,91±12,83 19,68±4,46 20,22±5,00a,b<c 31,01±6,11a,b>c 

Orta 69,80±12,67 19,60±4,51 20,23±5,21 29,97±6,09 

Kötü 70,71±13,84 20,24±4,21 22,01±5,94 28,45±8,32 

χ2 4,542 2,009 8,501 17,657 

P 0,103 0,366 0,014 0,000 

A
n

n
e 

Y
a

şı
 

27-35 69,22±12,94 19,57±4,39 20,53±5,33 29,12±5,90a<c,d 

36-44 70,09±12,91 19,57±4,51 20,33±5,25 30,19±6,27 

45-53 70,41±12,45 19,76±4,47 20,08±5,00 30,56±6,11 

54 ve üzeri 72,98±11,82 20,22±4,30 20,76±4,82 32,00±5,61 

χ2 4,931 1,522 2,415 16,925 

P 0,177 0,677 0,491 0,001 

Z: Mann Whitney U, χ2: Kruskal Wallies 
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Tablo 6.4.1. Lise Öğrencilerinin Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Bilgisayara Yönelik Tutumlarının 

Karşılaştırılması (Devam Tablosu) (N=2535) 

    ÖBYT Hoşlanma Önem Kaygı 

    Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS 

  
  

B
a

b
a

 Y
a

şı
 

27-35 68,61±16,09 19,09±4,79 20,22±6,83 29,30±6,90 

36-44 69,43±13,02 19,31±4,59b<c 20,18±5,41 29,94±6,12 

45-53 70,63±12,62 19,84±4,37 20,33±5,02 30,46±6,29 

54 ve üzeri 70,96±12,04 20,00±4,60 20,43±4,84 30,54±5,97 

χ2 6,950 10,045 1,129 6,394 

P 0,074 0,018 0,770 0,094 

A
n

n
e 

E
ğ

it
im

 D
ü

ze
y
i 

Okur-yazar değil 64,49±10,85 18,26±4,20 19,21±5,83 27,02±5,76 

Okur-yazar 66,69±11,77 18,67±3,97 19,58±5,60 28,44±5,28 

İlkokul mezunu 68,93±13,02 19,41±4,59 20,40±5,68 29,12±5,93 

Ortaokul mezunu 68,35±11,74 19,35±4,20 19,86±5,00 29,14±6,03 

Lise ve dengi mezunu 70,63±12,75 19,75±4,49 20,19±5,11 30,69±6,23 

Yüksekokul mezunu 72,62±13,07 20,08±4,64 20,77±4,86 31,77±6,16 

χ2 66,667 17,530 12,907 114,889 

P 0,000 0,004 0,024 0,000 

B
a
b

a
 E

ğ
it

im
 D

ü
ze

y
i 

Okur-yazar değil 62,00±16,53 17,00±4,55 17,10±7,36 27,90±9,60 

Okur-yazar 70,86±13,15 19,19±3,56 21,19±6,36 30,48±5,09 

İlkokul mezunu 68,38±13,32 19,22±4,63 20,14±6,23 29,02±5,93 

Ortaokul mezunu 68,96±12,69 19,52±4,49 19,70±5,25 29,74±6,14 

Lise ve dengi mezunu 69,78±12,03 19,50±4,37 20,33±4,82 29,95±6,05 

Yüksekokul mezunu 72,18±13,06 20,09±4,54 20,64±4,92 31,46±6,31 

χ2 40,137 14,976 13,355 63,191 

P 0,000 0,010 0,020 0,000 

B
a
b

a
n

ın
 M

es
le

ğ
i 

Özel sektör 71,08±13,05a>c 19,83±4,50 20,59±5,25 a>c 
30,65±6,41 

a>c,d 

Devlet memuru 70,78±12,57 19,55±4,66 20,10±5,09 31,14±5,62 

Serbest meslek 69,11±12,37 19,39±4,43 19,88±5,09 29,84±5,96 

Diğer (Partime, 

çalışmıyor vb.) 
69,51±12,71 19,66±4,45 20,34±5,17 29,51±6,29 

χ2 14,307 3,959 8,699 22,680 

P 0,003 0,266 0,034 0,000 

A
n

n
en

in
 M

es
le

ğ
i 

Özel sektör 71,34±12,37a>d 19,66±4,60 20,82±4,98 a>d 30,86±6,13 

Devlet memuru 71,73±12,75 19,83±4,74 20,48±4,82 
31,42±6,11b>

d 

Serbest meslek 69,81±12,58 19,85±4,46 20,19±5,22 29,76±6,21 

Diğer (Ev hanımı vb.) 69,72±12,88 19,58±4,43 20,12±5,26 30,02±6,20 

χ2 11,160 1,857 9,162 18,088 

P 0,011 0,603 0,027 0,000 

Z: Mann Whitney U, χ2: Kruskal Wallies 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği toplam 

puanları ile cinsiyet ve kardeş sayısı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, baba 

mesleği ve anne mesleği arasında istatistiksel anlamlı farklılık (p<0,05) belirlendi. 

Erkek öğrencilerin ölçek toplam puan ortalaması (73,28±13,83) kızlara göre daha 

yüksekti. Kardeşi olmayan öğrencilerin puan oratalaması da (71,94±12,91) kardeşi 

olan tüm öğrencilerden yüksek saptandı. Anne eğitim düzeyi yüksekokul olanların 

puan ortalaması (72,62±13,07) diğer eğitim düzeylerine göre, baba eğitim düzeyi 

yüksekokul mezunu olanların puan ortalaması (72,18±13,06) diğer eğitim düzeylerine 

göre, babanın mesleği özel sektör olanların puan ortalaması (71,08±13,05) diğer 

mesleklere göre, anne mesleği devlet memuru olanların puan ortalaması (71,73±12,75) 

ise diğer meslek gruplarına göre anlamlı olarak yüksek bulundu. 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği Hoşlanma Alt 

Boyutu ile cinsiyet, kardeş sayısı, baba yaşı, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Erkek öğrencilerin puan 

ortalaması (21,00±4,54) kızlara göre, kardeşi olmayan öğrencilerin puan ortalaması 

(20,08±4,38) kardeşi olan tüm öğrencilere göre yüksekdi. Baba yaşı 54 ve üzeri 

olanların puan oratalaması (20,00±4,60) diğer yaş aralıklarına göre, anne eğitim 

düzeyi yüksekokul mezunu olanların puan ortalaması (20,08±4,64) diğer eğitim 

düzeylerine göre, baba eğitim düzeyi yüksekokul olanların puan ortalaması 

(20,09±4,54) ise diğer eğitim düzeylerine göre anlamlı düzeyde yüksekti. 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği Önem Alt 

Boyutu ile cinsiyet, kardeş sayısı, ekonomik durum, anne eğitim düzeyi, baba eğitim 

düzeyi, baba mesleği ve anne mesleği arasında istatistiksel anlamlı farklılık (p<0,05) 

belirlendi. Erkeklerin puan ortalaması (21,33±5,53) kızalara göre, kardeş sayısı bir 

olanların puan ortalaması (20,51±4,94) diğer kardeşi olan ve olmayan gruplara göre, 

ekonomik durumu kötü olanların puan ortalaması (22,01±5,94) ise diğer gruplara göre 

yüksek bulundu. Anne eğitim düzeyi yüksekokul mezunu olanların puan ortalamaları 

(20,77±4,86) diğer eğitim düzeylerine göre, baba eğitim düzeyi okur-yazar olanların 

puan ortalamaları (21,19±6,36) diğer eğitim düzeylerine göre, baba mesleği özel 

sektör olanların puan ortalamaları (20,59±5,25) diğer mesleklere göre, anne mesleği 
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özel sektör olanların puan ortalamaları (20,82±4,98) ise diğer meslek grublarına göre 

yüksek saptadı. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kaygı alt boyutları ile okul türü, sınıf, cinsiyet, 

kardeş sayısı, ekonomik durum, anne yaşı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, 

baba mesleği ve anne mesleği arasında istatistiksel anlamlı farklılık (p<0,05) tespit 

edildi.  Özel okulda okuyan öğrencilerin kaygı puan ortalaması (30,51±6,42) devlet 

okullarında okuyan öğrencilerden, 11. Sınıfta okuyan öğrencilerin puan ortalaması 

diğer sınıfların puan ortalamalarından (30,69±6,27), erkeklerin puan ortalaması 

(30,95±6,67) kızlardan, kardeşi olmayaların puan ortalaması (31,52±6,17) kardeşi 

olanlardan, ekonomik durumu iyi olanların puan ortalaması (31,01±6,11) ekonomik 

durumu kötü ve iyi olanlardan, anne yaşı 54 ve üzeri olanların puan ortalaması 

(32,00±5,61) diğer yaş gruplarından anlamlı yüksekti. Anne eğitim düzeyi yüksekokul 

olanların puan ortalamaları (31,77±6,16) diğer eğitim düzeylerine göre, baba eğitim 

düzeyi yüksekokul olanların puan ortalamaları (31,46±6,31) diğer eğitim düzeylerine 

göre, baba mesleği devlet memuru olanların puan ortalamaları (31,14±5,62) diğer 

eğitim düzeylerine göre, anne mesleği devlet memuru olanların puan ortalamaları 

(31,42±6,11) diğer eğitim düzeylerine göre anlamlı yüksek bulundu. 

 

 

Şekil 3. Anne eğitim düzeyine göre öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumun değişimi 
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Şekil 4. Anne eğitim düzeyine göre öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumun değişimi 

 

6.5. Lise Öğrencilerinin Anne Baba Tutum Puanları İle Bilgisayara Yönelik 

Tutum Puanlarının Karşılaştırılması Bölümü 

Bu bölümde lise öğrencilerinin Anne Baba Tutum Puanları ile Bilgisayara Yönelik 

Tutum puanlarının karşılaştırılmasına yönelik bulgulara yer verildi (Tablo 6.5.1). 

 

Tablo 6.5.1. Lise Öğrencilerinin Anne Baba Tutum Puanları İle Bilgisayara Yönelik Tutum 

Puanlarının Karşılaştırılması (N=2535) 

Ölçek/Alt 

Boyut 
 

Kabul/ 

İlgi 

Boyutu 

Psikolojik 

Özerklik 

Denetleme 

Boyutu 
ÖBYT Hoşlanma Önem 

Psikolojik 

Özerklik 

 

R 0,137      

P 0,000      

Denetleme 

Boyutu 

 

R 0,118 -0,146     

P 0,000 0,000     

ÖBYT 

 

R -0,015 0,056 -0,126    

P 0,456 0,005 0,000    

Hoşlanma 

 

R -0,050 -0,024 -0,109 0,808   

P 0,011 0,224 0,000 0,000   

Önem 

 

R -0,036 -0,025 -0,085 0,782 0,571  

P 0,068 0,202 0,000 0,000 0,000  

Kaygı 

 

R 0,024 0,142 -0,118 0,807 0,479 0,399 

P 0,218 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

r: Spearman Korelasyon Analizi 
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Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin anne baba tutum ölçeği kabul/ilgi alt boyutu 

ile psikolojik özerklik ve denetleme alt boyutu arasında istatistiksel düşük pozitif 

anlamlı ilişki saptandı (p<0.05). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin anne baba tutum ölçeği psikolojik özerklik alt boyutu 

ile denetleme alt boyutu arasında istatistiksel düşük pozitif anlamlı ilişki bulundu 

(p<0.05). 

Öğrencilerin bilgisayara yönelik tutum ölçeği toplam puanları ile anne baba tutum 

ölçeği psikolojik özerklik alt boyutu arasında istatistiksel düşük pozitif, denetleme alt 

boyutu arasında ise düşük negatif anlamlı ilişki saptandı. Öğrencilerin bilgisayara 

yönelik tutum ölçeği toplam puanları ile hoşlanma, önem ve kaygı alt boyutları 

arasında yüksek pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu (p<0.05). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin bilgisayara yönelik tutum ölçeği hoşlanma alt boyutu 

ile anne baba tutum ölçeği kabul/ilgi ve denetleme alt boyutu arasında negatif düşük 

anlamlı ilişki saptandı.  

Öğrencilerin bilgisayara yönelik tutum ölçeği hoşlanma alt boyutu ile bilgisayara 

yönelik tutum ölçeği toplam puanları, önem ve kaygı alt boyutları arasında orta 

düzeyde pozitif anlamlı ilişki belirlendi (p<0.05). 

Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin bilgisayara yönelik tutum ölçeği önem alt 

boyutu puan ortalamaları ile kaygı alt boyutu puan ortalamaları arasında orta düzeyde 

pozitif anlamlı ilişki (p<0.05) tespit edildi. 
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7.TARTIŞMA 

 

Bu bölümde, araştırma sonucunda elde edilen bulgular, literatürde bu kapsamda 

yapılmış araştırmalar ve literatür bilgileri ile tartışılarak yorumlanmış ve bulgulara 

paralel bölümler halinde verilmiştir. 

 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin Ebeveyn Tutum Ölçeği Kabul/ İlgi Alt Boyutu 

puan ortalaması 27,63±4,13, Psikolojik Özerklik Alt Boyut puan ortalaması 

24,78±5,13, Denetleme Alt Boyutu puan ortalaması 24,23±5,26 bulunmuştur.  

Yılmaz tarafından yapılan eşler arasındaki uyum ve çocuğun algıladığı anne-baba 

tutumu ile çocukların, ergenlerin, gençlerin akademik başarıları ve benlik 

algıları arasındaki araştırmaya göre Ebeveyn Tutum Ölçeği Kabul/ İlgi Alt Boyutu 

puan ortalaması 28.9±4.3, Psikolojik Özerklik Alt Boyut puan ortalaması 17.46±4.04, 

Denetleme Alt Boyutu puan ortalaması 18.60±4.08 bulunmuştur (65). Yapılan bu 

çalışmada da kabul/ilgi puan ortalaması diğer ortalamalardan yüksek bulunmuştur. 

Konu ile ilgili yapılan araştırma sonucu araştırmamızla paralellik göstermektedir.  

Örneklem grubundaki öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği toplam puan 

ortalaması 70,17±12,76, Bilgisayardan Hoşlanma Alt Boyut puan ortalaması 

19,64±4,49, Bilgisayarın Önemi Alt Boyut puan ortalaması 20,28±5,18, Bilgisayar 

Kaygısı Alt Boyut puan ortalaması ise 30,25±6,20 saptanmıştır.  

Yurdagül çalışmasında, Bilgisayardan Hoşlanma alt boyutu ortalamasını 3,88±1,02 

Bilgisayarın Önemi Alt Boyut puan ortalamasını 3,87±1.02, Bilgisayar Kaygı Alt 

Boyutu puan ortalamasını 3,99±0,99 bulmuştur (66). Çalışmadaki bilgisayar kaygı alt 

boyut puan ortalaması araştırmamızda olduğu gibi yüksek bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Kabul İlgi Alt Boyutu ile 

okul türü, sınıf, cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, ekonomik durum, anne eğitim düzeyi, baba 

eğitim düzeyi, baba mesleği, anne mesleği arasında istatistiksel anlamlı farklılık 

(p<0,05) saptanmıştır.  

Örneklem grubunda bulunan özel okulda okuyan lise öğrencilerinin Anne Baba Tutum 

Ölçeği Kabul/İlgi Alt boyut puanları devlet okulunda okuyan öğrencilerden anlamlı 
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yüksek saptanmıştır. Ebeveyn kabul ve ilgisi, çocukların duygularına ve ifadelerine 

yanıt vermek, gelişimsel olarak uygun seçimi ve kendini ifade etmeye izin verme gibi 

davranışları içerir (67). Ateş ve ark. çalışmalarında anne baba tutumlarından olan 

Kabul/İlgi Alt Boyutunda ki ergenlerin, yetişkinleri diğer ergenlere göre olumlu, daha 

ilgili, sevecen ve katılımcı olarak algıladıklarını belirtmişlerdir. Araştırma sonucuna 

göre aile içinde sevilip ve değer görüldüğünü hisseden çocukların çevrelerindekileri 

olumlu algıladıkları ifade edilmiştir (68).   

Örneklem grubunda bulunan 9. sınıf lise öğrencilerinin Anna Baba Tutum Ölçeği 

Kabul/ilgi Alt boyut puanları diğer tüm gruplardan yüksek bulunmuştur. Santrock’un 

ergenlerin bağımsızlaşma girişimlerini konu alan çalışmasında 9. Sınıftan başlayıp 12. 

Sınıfa kadar ergenlerin başarılı gelişme kaydettiklerini ve anne ve babalarını 

denetleyici algılama durumunun azaldığını ifade etmiştir (69). Bülbül (2014) lise 

öğrencileri ile yaptığı çalışmada, 9. sınıf öğrencilerinin Demokratik tutum puanlarının, 

12. sınıf öğrencilerinden anlamlı derecede yüksek olduğunu belirtmiştir. Elde edilen

bulgulara göre 9. ve 10. Sınıf öğrencileri anne baba tutumlarını, 11. ve 12. Sınıf 

öğrencilerine göre daha demokratik algılamaktadır. Sınıf seviyesi arttıkça, algılanan 

demokratik tutum azalmaktadır (70). Erginbay’ ın sonuçları ise kısmen çalışma 

bulgularımızdan farklı sonuçlar ortaya koymuş, demokratik tutum için paralel sonuçlar 

elde edilirken, otoriter tutum için sınıf seviyesi arttıkça otoriter tutum algısının arttığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Uzunel ise lise öğrencileri ile yaptığı araştırmasında, 12. Sınıf 

öğrencilerinin anne baba tutumlarını 9. Sınıf öğrencilerine göre daha otoriter 

algıladıkları sonucuna ulaşmıştır (71, 72). 

Araştırmaya katılan kız öğrencilerin Anne Baba Tutumları Kabul/ İlgi Alt Boyutu 

puan ortalamalarının erkek öğrencilerden anlamlı yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Yılmaz ve Heyndrickx çalışmalarında, annenin kabul ve ilgisinin erkek çocuklarının 

değil, kız çocuklarının başarılarına olumlu katkı sağladığını belirtmiştir (73). Subaşı 

ve Özçelik çalışmalarında kız ergenlerin annelerini daha kabul edici ve ilgili 

bulduklarını ifade etmektedir (74). Akkurt Nurtan ve Evgin araştırmalarında, aile ve 

arkadaşla ilişki durumu iyi olan 13-15 yaş grubundaki kızların, diğer öğrencilere göre 

kontrol/denetleme puan ortalamalarının daha yüksek olduğunu saptamıştır (75). Arcan 

ise araştırmasında, anne kabul/ilgi alt boyutları ile kız öğrencilerin akademik başarısı 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulmuştur (76).  
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Araştırmaya katılan 13-14 yaş grubundaki öğrencilerin Kabul İlgi Alt Boyut puan 

ortalaması diğer yaş grubu puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksek 

saptanmıştır. Çocuğun yaşı ve yaşıyla ilgili olan bilişsel ve duygusal gelişimi çevresini 

algılamasında belirleyici özelliğe sahiptir (77). Çalışmamızı destekler nitellikte 

litetatür taramalarındaki sonuçlara göre; Onat’ın yapmış olduğu çalışmada 14 yaş 

grubu öğrencilerin, aile içinde anne, babaları tarafından önemsenip, değer verilme, 

güvenilme, ilgilenilme seviyesinin daha fazla olduğu; aile ortamında küçük yaş grubu 

olan çocukların daha ilgi gördüğünü ifade etmiştir (78). Stevenson ve Baker 

çalışmalarında çocuğun yaşı artıkça, anne ve babaların okulla ilgilenim durumunun 

azalma gösterdiğini bildirmiştir. Başka bir ifadeyle, anne ve babaların okula 

gösterdikleri ilgi seviyesi çocuğun yaşı ile bağlantılıdır, yaşı küçük olan çocuğun 

okuluyla ilgilenme durumunun daha yüksek olduğunu bulmuştur (79). 

Akkurt Nurtan ve Evgin tarafından yapılan araştırmada, 13-15 yaş grubunda ve 

diploma notu 85-100 arasında olan öğrencilerin kabul/ilgi alt boyutu puan 

ortalamalarının diğerlerine göre düşük; ailesi ile ilişkisi orta düzey olanların ve ailesi 

ile etkinlik yapmadığını ifade edenlerin kabul/ilgi puan ortalamalarının diğerlerine 

göre yüksek olduğu ve aralarındaki bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulunmuştur (75).  Köksal, Dilci ve Yolcubal’ın lise öğrencileri ile yaptıkları 

araştırmaya göre, anneler çocukları hakkında karar verirken çocuklarının da 

düşüncelerini önemsemekle birlikte çocuklarının kendileri hakkında karar vermelerine 

onay vermektedir. Annelerin büyük bir kısmı çocuklarına yeterince bağımsızlık 

tanımaktadır (80). 

Araştırma grubunda bulunan kardeşi olmayan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği 

Kabul/İlgi Alt boyut puan ortalamaları diğer kardeşi olan gruplardan daha yüksek 

bulunmuştur. Hortaçsu’ya göre, kardeşler arasındaki ilişkiler, yaş ve cinsiyet 

farklılıkları değişik yaş dilimlerinde ve farklı dönmelerde etkilenmektedir. Onat 

çalışmasında, kardeş sayısının ikiden az, beşten fazla olmasının, öğrencinin öz 

yeterlilik, öz farkındalık seviyesini olumsuz etkilediğini, beş veya iki kardeşi olanlarda 

olumlu katkının azalım göstererek devam ettiğini, altıdan fazla ve kardeşinin olmaması 

durumunun en az katkı sağladığını belirlemiştir (77, 78). 
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Yavuzer’in çalışmasında bir ya da iki kardeşe sahip olanların, 3 veya üzeri kardeşe 

sahip olanlara oranla annelerini daha kabul edici, ilgili buldukları belirtilmiştir. Bu 

sonuçtan yola çıkarak çocuk sayısı az olan ebeveynlerin daha ilgili davrandıkları 

söylenebilmektedir (81). Toplumumuzda, kardeş sayısı arttıkça büyük kardeşlerin 

anne ve babalarına yardımcı olarak kardeşlerine karşı sorumluluk alması 

beklenmektedir. Bu durumda, öğrencinin promlemlerine çözüm bulabilmesi, istediği 

sürece her şeyi yapabileceğine inancı, kendine karşı güven duygusu, neden-sonuç 

ilişkisi, anlamlandırma ve kendi duygu ya da düşüncelerinin bilincinde olma durumları 

gibi birçok faktörün kardeş sayısına göre değiştiği görülmektedir. 

Örneklem grubunda yer alan ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin Anne Baba 

Tutum Ölçeği Kabul/İlgi Alt boyut puan ortalamaları ekonomik durumu orta ve kötü 

olanlardan anlamlı yüksek tespit edilmiştir. Alpoğuz çalışmasında, gelir düzeyi 

arttıkça çocukların ebeveynlerini daha demokratik, azalım gösterdikçe daha otoriter 

bulduklarını belirtmiştir. Bu çalışmada tespit edilen gelir durumu ile tutum ilişkisi 

benzer bir yayılım göstermektedir. Bu sonuçlar farklı ekonomik düzeydeki lise 

öğrencilerine yönelik olarak Dinçer tarafından belirlenen anne ve baba tutumlarının 

sosyoekonomik düzeye ve anne babaya göre farklılaştığı sonucuyla benzerlik 

göstermektedir (82, 73). 

Anne eğitim düzeyi yüksekokul olan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Kabul/İlgi 

Alt boyut puan ortalamaları diğer eğitim grublarına göre yüksek bulunmuştur. Yaprak, 

anne ve babanın eğitim düzeyinin artmasıyla demokratik tutumların ona paralel olarak 

arttığını ve Alpoğuz da da aynı sonuçların ortaya çıktığı ona ek olarak eğitim seviyesi 

azaldıkça algılanan otoriter tutumun artış gösterdiğini belirtmiştir. Akkurt ise 

araştırmasında elde ettiğimiz bulguların aksine, eğitim düzeyi okuryazar olmayan 

annelerin, kabul/ilgi puan ortancalarını diğer sonuçlara göre yüksek bulmuştur (83, 82, 

75). 

Araştırmaya katılan babasının eğitim düzeyi yüksekokul olan öğrencilerin Anne Baba 

Tutum Ölçeği Kabul/İlgi Alt boyut puan ortalamaları diğer grublara göre anlamlı 

derecede yüksek belirlenmiştir (p<0.05). Kulaksızoğlu Avrupa’da gerçekleştirdiği 

çalışmasında, babanın eğitim düzeyi arttıkça daha demokratik olarak algılandığı 
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sonucuna varmıştır. Koralp ise araştırmasında, babanın eğitim durumunun algılanan 

anne baba tutumlarına etki etmediğini belirtmiştir (84, 85). 

Araştırmaya katılan baba ve/veya anne mesleği devlet memuru olan öğrencilerin Anne 

Baba Tutum Ölçeği Kabul/İlgi Alt boyut puan ortalamaları diğer meslek grublarına 

göre yüksek belirlenmiştir. Bornstein ve Zlotnik araştırmalarında, iş kadını olan 

annelerin işi olmayan annelere oranla daha demokratik olduğunu belirtmişlerdir.  

Devlet memuru olan anne-babaların çalışma saatlerinin daha düzenli olması ve buna 

bağlı çocukla birlikte geçirilen zamanın artmasıyla ilgili olarak çocuğun olumlu yönde 

etkilediği düşünülmektedir (86). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Anne ve baba tutum ölçeği Psikolojik Özerklik Alt 

Boyutu ile sınıf, cinsiyet, kardeş sayısı, ekonomik durum, anne yaşı, baba yaşı, anne 

eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, baba mesleği ve anne mesleği arasında istatistiksel 

anlamlı farklılık (p<0,05) bulgulanmıştır.   

Sınıfa göre psikolojik özerlik Alt boyut puanları incelendiğinde 12. sınıflarda ki 

öğrencilerin puan ortalaması diğer sınıflardan daha yüksek bulunmuştur. Bakan, 

özerkliğe açıklık getirirken eylemlilik sözcüğünü kullanmıştır. Bakan, eylemliliği yani 

özerkliği; bireysel olma hali başkalarından ayrılma, çevreden uzaklaşıp kararlarda 

özgür olma olarak nitelendirmiştir. Sarıkaya lisedeki öğrencileriyle yaptığı 

araştırmada, benlik saygısı ile yaş değişkeni dereceleri arasında anlamlı ilişki saptamış, 

yaş düzeyi arttıkça ona paralel olarak benlik saygısının da arttığını bulmuştur (87, 88).  

Örneklem grubunda bulunan kız öğrencilerin Anne ve Baba Tutum Ölçeği Psikolojik 

Özerklik Alt boyut puan ortalamaları erkek öğrencilerden yüksek saptanmıştır. 

Heyndrickx ise (2004) çalışmasında, ebeveynlerin çocuklarına yansıttıkları psikolojik 

özerklik tutumunun erkek öğrencilerin akademik başarılarıyla bağlantılı olduğunu, 

genç erkeklerin, kadınlara oranla babaları tarafından fazla psikolojik kontrol altında 

olduklarını bulmuştur (89).  Arcan araştırmasında, baba psikolojik özerklik boyutuyla 

erkek öğrencilerin akademik başarısı arasında pozitif   anlamlı ilişki bulmuştur (76).   

Araştırmaya katılan Kardeşi olmayan öğrencilerin Anne ve Baba Tutum Ölçeği 

Psikolojik Özerklik Alt boyut puan ortalamaları diğer gruplardan, daha yüksek 

bulunmuştur. Bu sonucun kardeşi olmayan öğrencilerin aileleri tarafından daha özgür 
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ve bağımsız yetiştirildikleri ve kardeşi olanlara göre kendi kararlarını verme yetisinin 

aileleri tarafından desteklendiklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Örneklem grubundaki ekonomik durumu yüksek olan öğrencilerin Anne Baba Tutum 

Ölçeği Psikolojik Özerklik Alt boyut puan ortalamaları diğer gruplardan daha yüksek 

saptanmıştır. Bu sonucun ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin aileleri tarafından 

kısıtlanmadan çocuklarına her türlü sosyal olanakları temin ederek yetiştirildikleri ve 

bunun sonucunda öğrencinin özerklik yetisini kazanmasına yarar sağladığı 

görülmektedir. 

Gelir seviyesinin yüksek olmasından kaynaklanan iyilik durumunun aile içi iletişime 

olumlu katkı sağladığı, ebeveynlerin aile fertlerine sağladığı değer, saygıyı arttırıp 

herbir aile ferdine ailevi kararlara katkı sağlayan bir ortam sağladığı ve bu durumun 

ebeveyn tutumlarını daha demokratik algılamaya neden olduğu belirtilmektedir (90).  

Annesi ve/veya babası 54 yaş ve üzerinde olan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği 

Psikolojik Özerklik Alt boyut puan ortalamaları diğer yaş gruplarından anlamlı yüksek 

saptanmıştır (p<0.05). İleri yaş grubunda yer alan anne-babanın, çocuk yetiştirme ve 

yaşam tecrübeleri doğrultusunda çocuklarına daha olumlu yaklaşım içinde 

bulundukları, onlara karşı daha güven verici tutum sergiledikleri ve bu tür ailede 

yaşayan çocukların psikolojik özerkliklerini daha erken kazandıkları düşünülmektedir. 

Anne eğitim düzeyi yüksekokul olan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Psikolojik 

Özerklik Alt boyut puan ortalamaları diğer eğitim düzeylerine göre, yüksek 

saptanmıştır. Öksüzler ve ark. çalışmasında yüksek eğitim seviyesindeki ailede 

yaşayan çocukların, daha düşük eğitim seviyesine göre öğrenme sürecinin pozitif 

yönde etkilendiğini saptamıştır (91). Ülkemizde yapılmış olan Yılmaz’ın (2000) 

araştırmasında ise annenin eğitim düzeyi ile araştırılan etkenler arasında ilişki 

bulunmamıştır (65). 

Baba eğitim düzeyi okur-yazar olmayan öğrencilerin puan ortalaması Anne Baba 

Tutum Ölçeği Psikolojik Özerklik Alt boyut puan ortalamaları diğer eğitim 

düzeylerine göre yüksek bulunmuştur. Aktaş yaptığı çalışmada, anne ve baba eğitim 

seviyesi artıkça benlik saygısının attığını saptamıştır (90).  
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Babası özel sektörde çalışan ve annesi devlet memuru olan öğrencilerin Anne Baba 

Tutum Ölçeği Psikolojik Özerklik Alt boyut puan ortalamaları diğer meslek gruplarına 

göre yüksek bulunmuştur. Arkan çalışmasında, babanın çocuğa sağladığı imkan ve 

ilginin azalmasıyla çocuğun çevresel olarak benlik saygısının azaldığını ifade etmiş ve 

annenin çalışma durumunu karşılaştırdığı hiçbir faktör ile ilişki içinde bulmamıştır 

(76). Crouter ve arkadaşlarının çalışmasında annelerin iş hayatının çocuklarına karşı 

ilgi ve yakınlık seviyelerine etkisinin olmadığını bulmuştur. Annenin çalışması ile 

çocuğunun akademik başarısı arasındaki bağlatıyı bulmak için yapılan araştırmada, 

çocuk ile ebeveynelerin toplamda ne kadar süre vakit geçirdikleri değil asıl önemli 

olanın bu süreyi etkin nasıl değerlendirdiklerinin olduğunu vurgulamıştır (79).  

Araştırmaya katılan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Denetleme Durumu Alt 

Boyut puan ortalamaları ile okul türü, sınıf, cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, ekonomik 

durum, anne yaşı, baba yaşı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, baba mesleği, 

anne mesleği arasında istatistiksel anlamlı farklılık (p<0,05) bulgulanmıştır.  

 

Devlet okulunda okuyan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Denetleme Durumu 

Alt Boyut puan ortalamaları özel okulda okuyanlardan, yüksek bulunmuştur. Subaşı 

ve Özçelik tarafından okul türleri ile ilişkili yapılan çalışmada, Anadolu lisesinde 

okuyan öğrencilerin anne ve babalarını fen ve sosyal bilimler lisesinde okuyan 

öğrencilere göre daha denetleyici ve kontrol edici buldukları saptanmıştır. Bu durum 

sonucunda ebeveynlerin okul türlerine göre başarı algılarının öğrencilere yönelik 

tutumlarını etkilediğini ortaya çıkarmıştır (74).  

 

9. Sınıfda okuyan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Denetleme Alt Boyut puan 

ortalamaları diğer sınıflardan, yüksek saptanmıştır. Uzunel (2016) ise lise öğrencileri 

ile yaptığı araştırmasında, 12. Sınıf öğrencilerinin anne baba tutumlarını 9. Sınıf 

öğrencilerine göre daha otoriter algıladıkları sonucuna ulaşmıştır (72). 

 

Araştırmaya katılan kız öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Denetleme Durumu Alt 

Boyut puan ortalamaları erkek öğrencilerden yüksektir. Toplumum gelenek ve 

göreneklerine göre kız çocuklarına karşı denetleme ve koruma tutumunun erkek 

çocuklarından daha fazla olduğu görülmektedir. Candangil tarafından yapılan 
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araştırmada, erkeklerin karar vermede öz-saygı seviyeleri, kızlardan fark edilecek 

derecede yüksek, karar vermede kaygı seviyesi ise, önemli derecede daha düşük 

bulunmuştur. Ancak karar vermede öz-saygı ve kaygı düzeyleri yönünden, iç ve dış 

denetim merkeziyle cinsiyet arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır (92). 

Kulaksızoğlu anne babaların kız çocuklarını daha fazla kontrol altına alma ve koruma 

eğiliminde olduğunu ifade etmiştir (93). 

Örneklem grubunda yer alan 13-14 yaşındaki öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği 

Denetleme Durumu Alt Boyut puan ortalamaları diğer tüm yaş gruplarından daha 

yüksek tespit edilmiştir. Sınıf seviyesiyle birlikte bireyin yaşının da arttığını göz 

önünde bulundurarak yaşça büyüyen ve gelişen bireyin göstermiş olduğu olgunlaşma 

sonucu anne baba tutumlarına karşı algısının değişebileceği düşünülmektedir. Aktaş 

ise araştırmamızın aksine, lise öğrencilerinin yaşları ile anne baba otoriter tutumu 

arasında pozitif ilişkili olduğunu, öğrencilerin yaşları arttıkça ebeveynlerini daha fazla 

otoriter algıladıklarını belirtmektedir (90).  

Örneklem grubundaki kardeş sayısı 4-5 olan öğrencilerin Anne Baba Tutum ölçeği 

Denetleme Durumu Alt Boyut puan ortalamaları diğer gruplardan yüksek 

belirlenmiştir. Bülbül’ ün araştırmasında da, araştırmamıza paralel sonuçlar elde 

edilmiştir. Bülbül’ün çalışmasına göre tek çocuk veya iki kardeş olan çocukların anne 

baba tutumlarını dört ve daha fazla kardeşe sahip olanlardan daha demokratik 

algılamaktadır. Benzer şekilde Aktaş yaptığı araştırmada kardeş sayısı ile demokratik 

anne baba tutumu arasında negatif korelasyon tespit etmiştir (70, 90). 

Araştırmaya katılan ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği 

Denetleme Durumu Alt Boyut puan ortalamaları diğer gruplardan daha düşük 

bulunmuştur. Subaşı’nın çalışmasında, kendisine yeterli olarak ekonomik gelir 

sağlayan ailelerde yaşayan öğrencilerin yetersiz bulanan ailere göre öğrencilerin 

babalarını daha denetleyici ve kontrol edici algıladıkları belirtilmiştir (74). Satılmış 

lise öğrencileri ile yaptığı çalışmasında, gelir düzeyi ile demokratik tutum arasında 

ilişki olduğunu tespit etmiştir. Benzer sonuçlar Yılmaz’ ın çalışmasında da 

görülmektedir; demokratik anne baba tutumları, gelir düzeyi ile anlamlı ilişkiye 
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sahiptir. Kulaksızoğlu’ nun aktardığına göre de yurtdışında yapılan bazı araştırma 

sonuçlarından elde edilen verilere göre düşük gelir düzeyindeki ailelerde otoriter tutum 

hakimken, orta ve yüksek gelire sahip ailelerde eşitlikçi ve demokratik tutum 

benimsenmiştir (94, 95, 93). 

 

Annesi ve/veya babası 27-35 yaş aralığında olan öğrencilerin Anne Baba Tutum 

Ölçeği Denetleme Durumu Alt boyut puan ortalaması diğer yaş aralıklıklarına göre 

yüksek tespit edilmiştir. Genç yaştaki anne ve babalar yaşı gereği tecrübesiz ve iş 

hayatının yoğunluğu nedeniyle çocukları için daha korumacı ve denetleyici 

yaklaşabilirler. Bu durum çocukların gözünden ailelerini denetleyici olarak 

görmelerine neden olabilir. Şanlı ve Öztürk araştırmalarında 23-30 yaş arasında 

annelerin aşırı koruyucu puan ortalamalarını 31-40 yaş arasındaki annelerin puan 

ortalamalarından anlamlı derece yüksek belirlemişlerdir (96). 

 

Anne ve/veya baba eğitim düzeyi yüksek okul olan öğrencilerin Anne Baba Tutum 

Ölçeği Denetleme Durumu puan ortalaması diğer eğitim düzeylerine göre en düşük 

belirlenmiştir. Anne eğitim düzeyi ile demokratik tutum arasında anlamlı ilişki 

bulgusuna ulaşan Gökçedağ anne ve babası üniversite ya da daha yüksek bir eğitim 

kurumundan mezun olan öğrencilerin ilkokul ya da ortaokuldan mezun olanlara göre 

annelerini ve babalarını daha az denetleyici ve kontrol edici bulduklarını saptamıştır 

(84, 76). 

 

Anne ve/veya babası özel sektörde çalışan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği 

Denetleme Durumu puan ortalaması diğer gruplara göre anlamlı yüksektir (p<0.05). 

Pekkarakaş araştırmasında kamuda çalışan babaların çocuklarına yönelik serbest 

meslek yapan babalara oranla daha geleneksel davrandıklarını saptamıştır (97). Şanlı 

ise araştırmasında kamu çalışanı olan annelerin özel sektörde çalışan annelere göre 

aşırı koruyucu tutumlarının sıkı disiplin tutumlarının azaldığını saptamıştır (98).  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği toplam puanları 

ile cinsiyet ve kardeş sayısı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, babanın mesleği, 

annenin mesleği arasında istatistiksel anlamlı farklılık (p<0,05) belirlenmiştir. 
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Bilgisayar kullanan ergenlerin bilgisayara yönelik olumlu tutumlarının daha yüksek 

olduğu dikkat çekmektedir. Köse ve arkadaşları bilgisayar ve internet kullanımına 

yönelik tutumlarını araştırdıkları çalışmada, internet kullanma durumunun ergenlerin 

bilgisayar ile internete yönelik tutumlarında anlamlı farklılık oluşturduğunu 

belirtmiştir. Yağcı yaptığı çalışmada, lise öğrencilerinin bilgisayara yönelik 

tutumlarının tüm alt boyutlar için, orta seviyede olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Bilgisayarı kullanırken öğrencilerin orta seviyede mutlu olduklarını, bilgisayarı 

öğrenme aracı olarak görmeye eğilimlerinin olduğunu, bilgisayarın yararlarının 

bilincinde olduklarını, düzey olarak orta kullanım yeteneklerine sahip olduklarını 

söylemiştir (99, 100).  

 

Örneklem grubunda yer alan erkek öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği 

toplam puan ortalamaları kız öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Altun ve 

arkadaşları tarafından yapılan araştırmada, bilgisayara yönelik öğrenci tutumlarının 

kız veya erkek öğrenciler yönünden anlamlı farklılığın ortaya çıktığı ve erkek 

öğrencilerin kız öğrencilere göre daha olumlu tutumlar sergiledikleri bulunmuştur 

(101). Altun ve ark. yapmış olduğu çalışmalarında da erkek öğrencilerin bilgisayara 

yönelik oluşan tutum puanlarının kızların puanlarından yüksek olduğunu ortaya 

koymuştur (102). Yapılan bu çalışmalar bizim çalışmamızla paralellik göstermektedir.  

Şererfhanoğlu ve ark. ise ilköğretim 2. sınıf öğrencileriyle yaptıkları literatür 

araştırmasında erkek ile kız öğrencilerin bilgisayara yönelik tutumlarında anlamlı 

farklılık bulunmadığını belirtmişlerdir (103). 

 

Kardeşi olmayan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği toplam puanları 

kardeşi olan tüm öğrencilerden yüksek saptanmıştır. Literatürdeki benzer çalışmalara 

bakıldığında çalışmamızın aksine Tekindal araştırmasında kardeş sayısı arttıkça tutum 

puanının da arttığını gözlemlemiştir (104). 

 

Anne ve/veya baba eğitim düzeyi yüksekokul olan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik 

Tutum Ölçeği toplam puanları diğer eğitim düzeylerine göre yüksektir. Şahin ve 

Tuğrul’un yaptığı çalışmada annenin öğrenim düzeyi ile bizim çalışmamıza benzer 

sonuçlara ulaşılırken babanın öğrenim düzeyi açısından farklılık bulunmamıştır (105). 
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Eğitim düzeyi artan anne babaların günümüzde çalışma hayatında daha aktif rol 

almaları, çocukları ile yeterli zaman geçirememeleri ve bunun sonucunda yalnız kalan 

çocukların bilgisayara daha fazla yöneldiklerini göstermektedir. 

 

Anne ve/veya babası özel sektörde çalışan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum 

Ölçeği toplam puanları diğer çalışma gruplarına göre yüksek saptanmıştır. Bunun 

sektör bazlı çalışma sisteminin yoğun olması ve mesai saatlerinin fazla olması 

sebebiyle anne-babanın çocukla geçirdiği vaktin azalmasından bilgisayara karşı ilginin 

arttığı düşünülmektedir. Tekindal ve ark. tarafından ailedeki çalışan sayısı arttıkça 

öğrencilerin evde daha çok yalnız kaldığı, boş vakitlerini daha çok bilgisayarla 

geçirmek zorunda kaldıkları ve bunun sonucunda da bilgisayarı daha çok sevmelerine 

ve bilgisayara karşı daha olumlu bir tutum geliştirmelerine yol açtığı belirtilmektedir 

(104).  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği hoşlanma alt 

boyutu ile cinsiyet, kardeş sayısı, baba yaşı, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).  

 

Erkek öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği hoşlanma alt boyutu puan 

ortalaması kızlara göre daha yüksek bulunmuştur. TÜİK 2020 verilerine göre; İnternet 

kullanım oranı erkeklerde %84,7, kadınlarda %73,3 olduğu belirlenmiştir. Evden 

İnternete ulaşım imkanının %90,7'ye ulaştığı, hanelerin %90,7'sinin evden internete 

ulaşıma sahip olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucundan elde ettiğimiz bulgular 

TÜİK verileri genel nüfus ortalama değerleri ile paralellik göstermektedir (106). 

 

Kardeşi olmayan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği Hoşlanma alt boyutu 

puan ortalaması kardeşi olan tüm çocuklardan yüksektir. Eldeleklioğlu ve Batık 15-18 

yaş grubu lise öğrencileri ile yaptıkları çalışmada, internet bağımlılığı ile yalnızlık 

arasında pozitif yönde ilişki olduğunu saptamışlardır. Esen ve ark. üniversite 

öğrencileri ile yaptıkları çalışma da internet kullanımı ile yalnızlık puanları arasında 

anlamlı derecede ilişki olduğunu bulgulamışlardır. Esen ve Siyez ergenler ile yapmış 

oldukları çalışma, internet kullanım puanı yüksek olan öğrencilerin internet kullanımı, 
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orta ve düşük derecede olan öğrencilerden yalnızlık puanlarının daha yüksek olduğunu 

saptamışlardır. Esen ergenlerde internet bağımlılığı ile yalnızlık arasında pozitif ilişki 

saptamıştır. Bu sonuçlar çalışmamızı destekler niteliktedir (107, 108, 109, 110). 

 

Baba yaşı 54 ve üzeri olan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği Hoşlanma 

Alt Boyutu puan oratalaması diğer yaş aralıklarına göre yüksek bulunmuştur. Ceyhan 

ve ark. Anadolu Üniversitesi’nde 2084 öğrenciyle yaptıkları çalışmada öğrencilerin 

%19,40’ının haftada 2 saat, %32,30’unun 3-6 saat, %18,50’sinin 7-10 saat, %14’ünün 

11-20 saat, %11,20’sinin 21-40 saat aralığında ve %4,50’sinin ise 41 saatin üzerinde 

internete bağlandıklarını belirtmiştir (111). Ayhan ve ark. tarafından anne babaların 

bilgisayara yönelik tutumlarının incelendiği araştırma sonucunda, babaların 

bilgisayara yönelik tutum puan ortalamalarının annelerden yüksek olduğu ve anne 

babaların tutum puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. 46-

55 yaş arasında olan anne babaların en yüksek bilgisayar tutum puanına sahip olduğu 

görülmüştür (112). Bu araştırma sonucuna göre babaları ileri yaş olan öğrencilerin 

bilgisayar kullanma oranı daha fazla olduğu için bilgisayara karşı ailesinden 

etkilenerek olumlu tutum sergiledikleri düşünülmektedir. 

 

Anne ve/veya baba eğitim düzeyi yüksekokul mezunu olan öğrencilerin Bilgisayara 

Yönelik Tutum Ölçeği hoşlanma alt boyutu puan ortalaması diğer eğitim düzeylerine 

göre anlamlı bulunmuştur. Hacer ve ark. yaptıkları çalışmada, Anne-babası bilgisayar 

kullanan öğrencilerin bilgisayarı kullanmayı erken öğrendikleri ve kullandıkları 

görülmüştür. Öğrencilerin bilgisayarı çoğunlukla internete bağlanmak, muhabbet 

etmek, toplu ve biresel oyun oynamak ve ders çalışmak amacıyla kullandıkları 

belirtilmiştir. Öğrencilerin evbeveynlerinin eğitim düzeyleri ile onların evlerinde 

bilgisayar bulundurma durumu ile istatistiksel anlamlı bir ilişki vardır. Ebeveynlerin 

eğitim düzeyi yükseldikçe evde bilgisayar olma oranıda artmıştır (113). Köse 

ergenlerle yaptığı çalışmada, annesinin eğitim seviyesi üniversite olan öğrencilerin 

bilgisayar oyunu oynama sürelerinin diğerlerine oranla daha fazla olduğunu bulmuştur 

Öner’in lise öğrencisi ergenlerde depresyon, internet bağımlılığı ve ilişkili faktörleri 

incelendiği çalışmada, anne ve babanın eğitim durumu yükseldikçe bilgisayarı 

kullanma ihtimalinin yüksek olduğu sonucunu bulmuştur (114, 115). 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği önem alt boyutu 

ile cinsiyet, kardeş sayısı, ekonomik durum, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, 

babanın mesleği ve annenin mesleği arasında istatistiksel anlamlı farklılık (p<0,05) 

belirlenmiştir.  

 

Örneklem grubunda yer alan erkeklerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği önem alt 

boyutu puan ortalamaları kızlara göre anlamlı yüksektir. Aslan ve Cansever 

araştırmalarında erkek ergenlerin %80,6’sının, kızların %40,4’ünün boş zamanlarında 

bilgisayarla oynadıklarını saptamışlardır (116). Aral, Ayhan ve Şimşek yapmış 

oldukları araştırmada, ergenlerin bilgisayara yönelik tutumlarında cinsiyetin farklılık 

oluşturmadığını belirlemişlerdir. Kız ve erkeklerin bilgisayara yönelik tutum 

puanlarının çok yakın oldukları dikkat çekmektedir (117). 

 

Örneklem grubundaki kardeşi olmayan ve bir kardeşi olan öğrencilerin Bilgisayara 

Yönelik Tutum Ölçeği önem alt boyutu puan ortalamaları diğer kardeşi olan gruplara 

göre yüksek bulunmuştur.  Kardeş ilişkilerinin gelişim ve sosyalleşme sürecinde 

önemli bir rolü vardır. Olumlu kardeş ilişkileri duyguları yönetme ve düzenlemeye 

yönelik sağlıklı stratejilerin kullanımını arttırırken, anksiyete, depresyon ve saldırgan 

davranışların gelişme riskini azaltmaktadır (118). Daha çok kardeşe sahip olan 

ergenler olumlu kardeş ilişkileri geliştirmek için daha çok fırsata sahip olabilir ve 

kardeşler daha çok birlik ve beraberlik içinde hareket edebilir. Yalnızlık ve sosyal 

destek, problemli internet kullanımının yordayıcıları olarak görülmektedir (109). 

 

Ekonomik durumunu kötü olarak tanımlayan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum 

ölçeği önem alt boyutu puan ortalaması diğer gruplara göre yüksek bulunmuştur. 

Günüç ve Şahin   çalışmasında, ailelerin sosyo-ekonomik durumuyla ergenlerin 

internet kullanımı arasında doğrudan ilişki olduğunu, gelir düzeyi yüksek olunca 

internet bağımlılık düzeyininde arttığını bulgulamışlardır (119). Çalışmamızda da 

ekonomik durumu kötü olan öğrencilerin bilgisayar olanaklarına yeterince 

ulaşamadıkları için bilgisayara ekonomik düzeyi yüksek olan öğrencilerden daha fazla 

önem verdikleri düşünülmektedir. 
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Anne veya baba eğitim düzeyi yüksekokul mezunu olan öğrencilerin Bilgisayara 

Yönelik Tutum Ölçeği önem alt boyutu puan ortalamaları diğer eğitim düzeylerine 

göre daha yüksektir. Ülgen 12-18 yaş arasındaki ergenlerle yapmış olduğu araştırmada 

da eğitim düzeyi yüksek olan annelerin çocuklarında daha yüksek düzeyde internet 

bağımlılığı olduğunu ve annesinin eğitim düzeyi lisans olanların bilgisayar oyunlarını 

oynama sürelerinin fazla olduğunu bulgulamıştır (120).  Yumlu ve arkadaşlarının 

çalışmasında araştırma grubundaki öğrencilerin annelerinin internet kullanımı %53,5, 

babalarının kullanım oranı %65,9 bulunmuştur. Anneleri evde işinden dolayı internet 

kullanan ergenlerin internet bağımlılık düzeylerinin kullanmayanlara göre anlamlı 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmada babası lisans mezunu olan 

öğrencilerin %4’ünün günde 7 saatten fazla bilgisayar oyunu oynadığı ve bu oranın 

diğer öğrenim düzeydeki oranlara göre yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır (121). 

Araştırmaya katılan anne ve/veya babası özel sektörde çalışan öğrencilerin Bilgisayara 

Yönelik Tutum Ölçeği önem alt boyutu puan ortalamaları diğer mesleklere göre 

yüksek tespit edilmiştir. Günüç’ün çalışmasında, anne mesleği ile internet bağımlılığı 

arasında ilişki bulunmazken, baba mesleği ile internet bağımlılığı arasında ilişki 

saptanmıştır. Babası öğretmen, mühendis akademisyen, polis ve asker olanların 

bağımlılık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur (119). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği kaygı alt boyutları 

ile okul türü, sınıf, cinsiyet, kardeş sayısı, ekonomik durum, anne yaşı, anne eğitim 

düzeyi, baba eğitim düzeyi, baba mesleği ve anne mesleği arasında anlamlı farklılık 

bulgulanmıştır (p<0,05).  

Ergenlerin sosyal çevrelerinden olumsuz geri dönüşüm almaları ya da internet 

ortamında daha çok sosyal çevreye ulaşıp olumlu karşılanmaları ergenlerin internet 

bağımlılık düzeylerini arttırır. Negatif psikolojik iyilik durumunu gösteren yalnızlık 

ve depresyon kişiyi internet bağımlılığına sürükleyen nedenlerdendir (122). Bilgisayar 

ya da interneti olmayan adolesan da kaygı veya depresyon hisleri oluşabilmektedir. 

Kişi internet kullamadığı zaman diliminde internete hemen nasıl ulaşırım düşüncesiyle 

zamanını geçirir, internet kullanma oranını saklamak için yalan söyleyebilir (123). 
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Araştırma grubundaki özel okulda okuyan öğrencilerin bilgisayara yönelik tutum 

ölçeği kaygı alt boyutları puan ortalaması devlet okullarında okuyan öğrencilerden 

yüksek bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hızla artış gösteren eğitim ve 

teknolojilerine yönelik desteği, okullarda bilgisayar kullanımının artışı ile öğrencilerin 

ve okuldakilerin konuya yönelik olumlu tutuma sahip olmasında etkendir (124).  Taşçı 

ark. tarafından bilgisayarın öğrenme ve öğretme sürecinde kullanımının artması ile 

okul ortamında daha yoğun kullanılacağı ve zamanla sınıflara kadar ulaşacağı 

belirtilmiştir (125). Günümüzde de teknolojinin ilerlemesiyle sınıflara kadar internetin 

ulaşımı büyük oranla sağlanmıştır. 

Canbaz tarafından yapılan öğretmen ile öğrencilerin öğretme, öğrenme sürecinde 

bilgisayara yönelik tutum ile kaygılarının ele alınması konulu araştırmada, Anadolu 

lisesi öğrencilerinin haftalık 5-20 saat, özel lisedeki öğrencilerin ise 5 saatten az 

bilgisayarla çalıştıkları belirtilmiştir (126). 

Araştırmaya katılan 11. Sınıfta okuyan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği 

kaygı alt boyutları puan ortalaması diğer sınıfların puan ortalamalarından yüksek 

bulunmuştur. Bingöl ve Palangov tarafından yapılan çalışmaya göre; bir bilgisayar 

veya taşınabilir cihaza sahip olmayan öğrencilerin kullandığı bilgisayarın bozulması 

durumlarında en yüksek kaygıyı yaşadıkları, kendi bilgisayarı veya taşınabilir bir cihaz 

sahibi olan öğrencilerin ise bu yöndeki kaygı düzeylerinin daha düşük olduğu 

bulunmuştur. Bahar ve Kaya ise, üniversitede öğrenim gören öğrencilerden bilgi 

teknolojilerine ulaşım olanakları düşük olanların, erişim olanakları iyi olanlara göre 

daha yüksek düzeyde bilgisayar kaygısı taşıdıklarını ve bilgisayarla ilgili problemleri 

çözmede kendilerini daha zayıf hissettiklerini belirtmiştir (127, 128). 

Örneklem grubundaki erkek öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği kaygı alt 

boyutları puan ortalaması kızlardan, daha yüksek saptanmıştır. Bu durumun erkeklerde 

kızlara göre daha fazla internet kullanımına bağlı olduğu düşünülmektedir. Cömert ve 

Ögel, cinsiyetin internet ve bilgisayar bağımlılığına etkisinin yayılım gösterdiğini ve 

erkeklerin internet bağımlılık düzeyini artırdığını belirtmişlerdir. Cinsiyetin bilgisayar 

kaygısı ve özyeterlikte farlılık oluşturduğu sonucuna ulaşan Durndell ve Zaag, kızların 
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bilgisayar kaygısının erkeklere oranla daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır 

(129, 130).  

Araştırmaya katılan kardeşi olmayan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum kaygı 

alt boyutları puan ortalaması kardeşi olanlardan yüksek bulunmuştur. Bizim 

araştırmamıza paralel litateratürde araştırma bulunmamaktadır. Kardeş sayısı fazla 

olan öğrencilerin kardeşlerinin de bilgisayar kullandıkları için onlarla paylaşım 

içerisinde bulundukları ve bu durum onlarda kaygı düzeyini de azaltabileceği, kardeşi 

olmayan öğrenciler için tam tersi olarak paylaşım olmadığı ve onu olumlu etkileyen 

biri olmadığından kaygı duyabilecekleri düşünülmektedir.  

Ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin bilgisayara yönelik tutum kaygı alt boyutları 

puan ortalaması ekonomik durumu kötü ve iyi olanlardan yüksek bulunmuştur. Günüç 

ve Kayri ergenlerde yapmış olduğu çalışmalarında, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek 

olanlarda yüksek bağımlılık oranını %26,7, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan grupta 

ise yüksek problemli internet kullanımını %9,1 bulmuşlardır (131). Batıgün ve Kılıç 

yapmış olduğu başka bir çalışmada da sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan 

öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyi orta ve alt olan öğrencilere göre anlamlı düzeyde 

yüksek sorunlu internet kullanım puanlarına sahip olduklarını saptamışlardır (132).  

Anne yaşı 54 ve üzeri olan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum kaygı alt boyutları 

puan ortalaması diğer yaş gruplarından anlamlı yüksek saptanmıştır. Babaların aksine 

anneler bilgisayarı daha az kullanmaktadır. Anne yaşı ilerledikçe annelerin 

bilgisayarın çocuklar üzerindeki zararları hakkında bilinç durumu artar. Böylelikle 

çocuklarının kontrollü kullanımı sağlayabilirler. Annelerin bilgisayara karşı bu 

yaklaşımının çocuğun tutumunu etkileyerek kaygı düzeyini artırabileceği 

düşünülmektedir. 

Anne ve/veya baba eğitim düzeyi yüksekokul olan öğrencilerin bilgisayara yönelik 

tutum kaygı alt boyutları puan ortalamaları diğer eğitim düzeylerine göre, yüksek 

bulunmuştur. Demetrovics ve arkadaşlarının çalışmasında, ailede eğitim seviyesi 

azaldıkça internet bağımlılık oranının artığı ve kişinin eğitim düzeyi arttıkça internet 
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bağımlılığına yatkınlığının azaldığı bulunmuştur (133). Aslanbay çalışmasında, aile 

eğitim seviyesi arttıkça internet bağımlılığına yatkınlığında arttığını saptamıştır (134). 

Anne ve/veya babası devlet memuru olan öğrencilerin bilgisayara yönelik tutum kaygı 

alt boyutları puan ortalamaları diğer eğitim düzeylerine göre yüksek saptanmıştır. 

Anne babalar ve eğitimcilerin çocukları, internetteki uygunsuz sayfalar ve 

tehlikelerden korumada belli ölçülerde sorumlulukları vardır (135). Anne babası devlet 

memuru olanların anne babaları özel sektör olanlardan süre olarak daha az çalıştıkları 

için evde daha çok ailesiyle vakit geçirebilme olanakları bulmaktadır. Bu durumdan 

dolayı çocuklarına daha konrtollü yaklaşabilirler. Bu tür aile ortamında çocuk rahat, 

uzun süre bilgisayarda vakit geçiremeyebilir ya da ailesi çok fazla bilgisayarda zaman 

geçiriyorsa çocuğa zaman kalmayabilir. Bilgisayarla fazla vakit geçiremeyen çocuk 

bilgisayara karşı kaygı duyabilir. Litateratürde çalışmamızı desteleyecek araştırmaya 

rastlanmamıştır. 

Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği kabul/ilgi alt 

boyutu ile psikolojik özerklik, denetleme ve BYTÖ Hoşlanma alt boyutu arasında 

istatistiksel düşük pozitif anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05).  Özerkliğin gelişimi ile 

yakından ilişkili bir diğer etmen de ebeveynlerin ergen çocuklarına karşı uyguladıkları 

sıkı denetimin ve kontrolün düzeyidir. Ergenliğin farklı dönemlerinde özerkliğin 

kazanılması sırasında, bir hedef belirleme ve belirlenen hedeflere ulaşmada aileden 

algılanan yüksek düzeyde kabul/ilgi ve özerkliğin, düşük düzeyde 

kontrol/denetlemenin olumlu sonuçlar yarattığı gösterilmektedir (136).  

Baykan çalışmasında öğrencilerin internet bağımlılık seviyesi, anne ve baba tutumları 

algısı arasında pozitif anlamlı ilişki bulgulamıştır. Bu sonuçlara göre Psikolojik 

özerklik olarak fazla özgür ve denetimi az olan ergenlerin bilgisayara karşı tutumları 

olumlu olmaktadır (137). 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği psikolojik özerklik alt 

boyutu ile Denetleme, ÖBYT ve Kaygı alt boyutu arasında istatistiksel düşük pozitif 

ilişki bulunmuştur (p<0.05). Litaretürde, bilgisayar kullanma deneyimi arttıkça, 

bilgisayar kullanmaya olumlu, bilgisayarı hiç deneyimlememiş olan öğrencilerin 

bilgisayara yönelik olumsuz tutum gösterdikleri belirtilmektedir (138). Çocukları 
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üzerinde denetleyici ve özerkliklerini kısıtlayıcı yaklaşan ailelerin çocukları, 

bilgisayara karşı anne ve babalarının görüşlerinden etkilenerek olumsuz tutum 

gelişebilir ve bilgisayarla fazla vakit geçirmedikleri için kaygı oluşabilir.  

Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Denetleme Alt 

boyutu ile ÖBYT, Hoşlanma, Önem, Kaygı Alt Boyutları arasında istatistiksel anlamlı 

farklılık belirlenmiştir (P<0.05).  

Bayram ve Gündoğmuş’un çalışmasında, interneti günde 3-4 saat kullananların 

internet bağımlısı olma riskinin interneti günde 1-2 saat kullananlardan daha yüksek 

olduğu belirtilmiştir (139). Evlerinde bilgisayarı olan öğrencilerin istedikleri zaman, 

internete kolaylıkla ulaşım imkânı olmakta, gece geç saatlere kadar uyumayıp 

internette çok vakit geçirmelerine neden olmaktadır (75). Ailelerin denetleyici tutumu 

öğrencilerin rahatça bilgisayarda vakit geçirmesine olanak sağlamamaktadır. Bu 

durum öğrencinin bilgisayara yönelik görüşlerini etkilemektedir. 

Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin ÖBYT Hoşlanma Alt Boyutu ile Önem ve 

Kaygı Alt Boyutları arasında istatistiksel anlamlı farklılık belirlenmiştir (P<0.05). Bu 

sonucun öğrencilerin bilgisayarda vakit geçirmesinin yanlızlık duygularını gidermesi 

ile bağlantılı olduğu ve bunun sonucunda öğrencinin bilgisayardan hoşlandığı, önem 

verdiği ve yokluğunda da kaygı duyduğu düşünülmektedir. 
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8. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde, lise öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumları ile anne ve baba 

tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik elde edilen bulgulardan aşağıdaki 

sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin %59,7’sinin devlet okulunda eğitim 

gördüğü, %28,8’inin 10. sınıf öğrencisi, %51,8’ini kız, %53,8’inin 15-16 yaş 

aralığında, %45,2’sinin bir kardeş sahibi, %66’sının ekonomik durumunun orta düzede 

olduğu saptandı. 

 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin Anne-baba Tutum Ölçeği Kabul/ İlgi Boyutu 

puan ortalaması 27,63±4,13, Psikolojik Özerklik puan ortalaması 24,78±5,13, 

Denetleme Boyutu puan ortalaması 24,23±5,26 bulundu. Öğrencilerin Bilgisayara 

Yönelik Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 70,17±12,76, Bilgisayardan Hoşlanma 

puan ortalaması 19,64±4,49, Bilgisayarın Önemi puan ortalaması 20,28±5,18, 

Bilgisayar Kaygısı puan ortalaması ise 30,25±6,20 saptandı. 

 

Araştırmada yer alan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Kabul İlgi Alt Boyutu ile 

okul türü, sınıf, cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, ekonomik durum, anne eğitim düzeyi, baba 

eğitim düzeyi, baba mesleği, anne mesleği arasında istatistiksel anlamlı farklılık 

(p<0,05) tespit edildi. 

 

Öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Psikolojik Özerklik Alt Boyutu ile sınıf, 

cinsiyet, kardeş sayısı, ekonomik durum, anne yaşı, baba yaşı, anne eğitim düzeyi, 

baba eğitim düzeyi, baba mesleği ve anne mesleği arasında istatistiksel önemli farklılık 

(p<0,05) bulundu.   

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Denetleme Alt Boyutu ile 

okul türü, sınıf, cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, ekonomik durum, anne yaşı, baba yaşı, 

anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, baba mesleği, anne mesleği arasında 

istatistiksel anlamlı farklılık (p<0,05) bulgulandı. 



56 

Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği toplam 

puanları ile cinsiyet ve kardeş sayısı, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, babanın 

mesleği, annenin mesleği arasında istatistiksel anlamlı ilişki tespit edildi (p<0,05).  

Araştırmaya katılan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği Hoşlanma alt 

boyutu ile cinsiyet ve kardeş sayısı, baba yaşı, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim 

düzeyi arasındaki fark anlamlı bulundu (p<0,05). 

Örneklem grubundaki öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği Önem alt 

boyutu ile cinsiyet, kardeş sayısı, ekonomik durum, anne eğitim düzeyi, baba eğitim 

düzeyi, babanın mesleği ve annenin mesleği arasında istatistiksel anlamlı farklılık 

(p<0,05) belirlendi. 

Araştırma grubunda bulunan öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği Kaygı alt 

boyutları ile okul türü, sınıf, cinsiyet, kardeş sayısı, ekonomik durum, anne yaşı, anne 

eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, babanın mesleği ve annenin mesleği arasında 

istatistiksel anlamlı farklılık (p<0,05) tespit edildi.   

Örneklem grubunda yer alan öğrencilerin Anne Baba Tutum Ölçeği Kabul/İlgi alt 

boyutu ile psikolojik özerklik ve denetleme; psikolojik özerklik alt boyutu ile 

denetleme alt boyutu arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptandı (p<0.05). 

Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği toplam puanları ile Anne Baba Tutum 

Ölçeği psikolojik özerklik, denetleme, Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği hoşlanma, 

önem ve kaygı alt boyutları arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0.05). 

Araştırmadan elde edilen veriler sonucunda aşağıdaki öneriler ileri sürülmüştür: 

Anne ve babalar bilgisayarın çocuğun eğitimine ve hayatına kattığı yararlar hakkında, 

doğru ve bilinçli bilgisayar kullanma konusunda bilgilendirilip eğitimler verilebilir. 

Bilgilendirmede uzmanlardan ve basın yayın organlarından destek alınabilir. 
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Bilgisayarın erken yaşlarda hayatımızda olmasından dolayı kontrollü bilgisayar 

kullanımı hakkında aileler bilinçlendirilmelidir.  

Gelecek çalışmalarda anne ve baba davranışlarının çocuk üzerine etkileri konulu 

araştırma yapılırken başka gelişim dönemleri ve farklı ölçme yöntemlerinden 

yararlanılması daha değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir. Kültür yapısına uygun 

özellikler araştırılıp farklı çalışmalar yapılabilir. 

Okul yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı denetim altında olan kurumlar tarafından Anne-Baba eğitim programları 

okullarda ya da eğitim merkezlerinde düzenlenebilir. Bu bilgilendirmenin daha kalıcı 

etkiler oluşturması için etkili ve en doğru ebeveyn tutumları, aile iletişimi hakkında 

videolar çekilip ya da sosyal medya kullanılarak pozitif algılar oluşturacak paylaşımlar 

yapılabilir. 

Bilgisayarla ergenlerin çok fazla vakit geçirmemeleri, zamanı etkin kullanılacak 

aktivitelere yönlendirilmeleri gereklidir. 

Hemşireler okullarda daha etkin rol almalı, okullardaki öğrenciler ile daha fazla 

problem çözmeye yönelik araştırmalar yapmalı, aileler ve toplum bu konuda 

bilinçlendirilmelidir. 
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