
BULGULAR 

 

 Çalışma … tarihleri arasında … Hastanesi … Kliniği’nde toplam 512 olgu ile 

gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 

yıldır. Olguların %66,4’ü (n=340) kız, %33,6’sı (n=172) ise erkektir. 

 

Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı 

 Min-Mak Ort±ss 
Yaş 18-28 21,10±1,61 
 n % 
Cinsiyet Kız 340 66,4 

Erkek 172 33,6 
Sınıf 1 117 22,9 

2 148 28,9 
3 94 18,3 
4 153 29,9 

Anne eğitim düzeyi İlköğretim 346 67,6 
Lise 104 20,2 
Üniversite 53 10,4 
Lisansüstü 9 1,8 

Baba eğitim düzeyi İlköğretim 216 42,2 
Lise 158 30,8 
Üniversite 113 22,1 
Lisansüstü 25 4,9 

 

 Olguların %22,9’u (n=117) 1.sınıf, %28,9’u (n=148) 2.sınıf, %18,3’ü (n=94) 3.sınıf, 

%29,9’u (n=153) ise 4.sınıf öğrencisidir. 

 Olguların annelerinin eğitim düzeyleri incelendiğinde; %67,6’sının (n=346) 

ilköğretim, %20,2’sinin (n=104) lise, %10,4’ünün (n=53) üniversite, %1,8’inin (n=9) 

lisansüstü eğitime sahip olduğu gözlenmiştir. 

 Olguların babalarının eğitim düzeyleri incelendiğinde; %42,2’sinin (n=216) 

ilköğretim, %30,8’inin (n=158) lise, %22,1’inin (n=113) üniversite, %4,9’unun (n=25) 

lisansüstü eğitime sahip olduğu gözlenmiştir. 
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Tablo 2: UCLA, BUÖ ve ADÖ alt boyut skor dağılımları 

 Min-Mak Ort±ss 

UCLA 26-71 38,31±8,44 

BUÖ 0-20 4,17±4,32 

ADÖ Problem çözme 6-24 12,82±3,76 
İletişim 9-36 18,05±4,78 
Roller 11-44 21,67±5,20 
Duygusal tepki verebilme 6-23 11,65±3,69 
Gereken ilgiyi gösterme 8-26 13,82±2,99 
Davranış kontrolü 9-35 17,26±3,70 
Genel işlevler 10-40 17,43±5,66 

 

 Öğrencilerin UCLA skorları 26 ile 71 arasında değişmekte olup ortalama 38,31±8,44 

iken BUÖ skorları 0 ile 20 arasında değişmekte olup ortalama 4,17±4,32’dir. 

 ADÖ alt boyut skorları incelendiğinde; öğrencilerin problem çözme skorlarının 6 ile 

24 arasında değişmekte olup ortalama 12,82±3,76; iletişim skorlarının 9 ile 36 arasında 

değişmekte olup ortalama 18,05±4,78; roller skorlarının 11 ile 44 arasında değişmekte olup 

ortalama 21,67±5,20; duygusal tepki verebilme skorlarının 6 ile 23 arasında değişmekte olup 

ortalama 11,65±3,69; gereken ilgiyi gösterme skorlarının 8 ile 26 arasında değişmekte olup 

ortalama 13,82±2,99; davranış kontrolü skorlarının 9 ile 35 arasında değişmekte olup 

ortalama 17,26±3,70; genel işlevler skorlarının ise 10 ile 40 arasında değişmekte olup 

ortalama 17,43±5,66 olduğu saptanmıştır. 
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Tablo 3: Öğrencilerin cinsiyetine göre UCLA, BUÖ ve ADÖ skorları değerlendirmeleri 
 Cinsiyet 

at; bz p Kız (n=500) Erkek (n=500) 
Ort±ss Ort±ss 

UCLA 37,84±8,03 39,23±9,14 a-1,763 0,079 
BUÖ; (medyan) 3,94±4,19 (2,00) 4,62±4,53 (3,00) b-2,098 0,036* 
ADÖ Problem çözme 12,53±3,73 13,38±3,76 a-2,432 0,015* 

İletişim 17,50±4,57 19,14±5,01 a-3,703 0,001** 
Roller 21,07±4,92 22,84±5,54 a-3,687 0,001** 
Duygusal tepki verebilme 11,13±3,63 12,69±3,59 a-4,607 0,001** 
Gereken ilgiyi gösterme 13,56±2,83 14,34±3,23 a-2,703 0,007** 
Davranış kontrolü 16,99±3,52 17,81±3,99 a-2,403 0,017* 
Genel işlevler 16,91±5,23 18,47±6,30 a-2,789 0,006** 

aStudent’s t test   bMann Whitney U test   *p<0,05  **p<0,01 

 

 Öğrencilerin cinsiyetine göre UCLA skorları bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmamıştır (p>0,05). 

 Kız öğrencilerin BUÖ skorlarının erkek öğrencilerin skorlarından istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (p:0,036; p<0,05). 

 

 
Şekil 1: Cinsiyete göre BUÖ skorları dağılımı 
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 Aile değerlendirme ölçeği skorları incelendiğinde; 

Kız öğrencilerin ADÖ problem çözme alt ölçeği skorlarının erkek öğrencilerin 

skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (p:0,015; p<0,05). 

Kız öğrencilerin ADÖ iletişim alt ölçeği skorlarının erkek öğrencilerin skorlarından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (p:0,001; p<0,01). 

Kız öğrencilerin ADÖ roller alt ölçeği skorlarının erkek öğrencilerin skorlarından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (p:0,001; p<0,01). 

Kız öğrencilerin ADÖ duygusal tepki verebilme alt ölçeği skorlarının erkek 

öğrencilerin skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır 

(p:0,001; p<0,01). 

Kız öğrencilerin ADÖ gereken ilgiyi gösterme alt ölçeği skorlarının erkek 

öğrencilerin skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır 

(p:0,007; p<0,01). 

Kız öğrencilerin ADÖ davranış kontrolü alt ölçeği skorlarının erkek öğrencilerin 

skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (p:0,017; p<0,05). 

Kız öğrencilerin ADÖ genel işlevler alt ölçeği skorlarının erkek öğrencilerin 

skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (p:0,006; p<0,01). 

 

 
Şekil 2: Cinsiyete göre ADÖ alt boyut skorları dağılımı 
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Tablo 4: Öğrencilerin sınıfına göre UCLA, BUÖ ve ADÖ skorları değerlendirmeleri 

 Sınıf 
cF; dχ2 p 1 (n=117) 2 (n=148) 3 (n=94) 4 (n=153) 

Ort±ss Ort±ss Ort±ss Ort±ss 

UCLA 39,40±8,68 38,54±8,54 37,47±7,54 37,77±8,65 c1,212 0,305 

BUÖ; (medyan) 4,90±4,62 
(3,00) 

3,84±3,84 
(2,50) 

4,22±4,72 
(2,50) 

3,90±4,23 
(3,00) 

d7,401 0,060 

ADÖ Problem çözme 11,75±3,62 12,84±3,73 13,24±3,71 13,35±3,79 c4,670 0,003** 
İletişim 16,83±4,93 18,39±4,64 18,19±4,58 18,58±4,80 c3,493 0,016* 
Roller 21,12±5,46 21,41±5,10 21,28±4,32 22,57±5,51 c2,277 0,079 
Duygusal tepki 

verebilme 
10,75±3,44 11,36±3,55 12,11±3,80 12,34±3,79 

c4,998 0,002** 

Gereken ilgiyi 

gösterme 
13,68±3,04 13,66±2,85 13,61±2,68 14,22±3,24 

c1,315 0,269 

Davranış kontrolü 16,86±3,94 17,16±3,55 16,74±3,19 17,99±3,88 c3,091 0,027* 
Genel işlevler 16,31±5,75 17,33±5,38 17,51±5,32 18,34±5,93 c2,908 0,034* 

cTek yönlü varyans analizi  dKruskal Wallis test  *p<0,05  **p<0,01 

 

Öğrencilerin sınıfına göre UCLA skorları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin sınıfına göre BUÖ skorları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıştır (p>0,05). 

 Aile değerlendirme ölçeği skorları incelendiğinde; 

Öğrencilerin sınıfına göre ADÖ problem çözme alt ölçeği skorları bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,003; p<0,01). Farklılığı yaratan 

grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre; birinci sınıf öğrencilerin 

skorlarının üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerin skorlarından istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (sırasıyla; p:0,020; p:0,003; p<0,05). Diğer sınıflar 

arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin sınıfına göre ADÖ iletişim alt ölçeği skorları bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,016; p<0,05). Farklılığı yaratan grubu belirlemek 

için yapılan ikili değerlendirmelere göre; birinci sınıf öğrencilerin skorlarının ikinci ve 

dördüncü sınıf öğrencilerin skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu 

saptanmıştır (sırasıyla; p:0,041; p:0,015; p<0,05). Diğer sınıflar arasında ise istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 
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Öğrencilerin sınıfına göre ADÖ roller alt ölçeği skorları bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin sınıfına göre ADÖ duygusal tepki verebilme alt ölçeği skorları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,002; p<0,01). Farklılığı 

yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre; birinci sınıf öğrencilerin 

skorlarının üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerin skorlarından istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (sırasıyla; p:0,038; p:0,002; p<0,05). Diğer sınıflar 

arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin sınıfına göre ADÖ gereken ilgiyi gösterme alt ölçeği skorları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin sınıfına göre ADÖ davranış kontrolü alt ölçeği skorları bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,027; p<0,05). Farklılığı yaratan 

grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre; üçüncü sınıf öğrencilerin 

skorlarının dördüncü sınıf öğrencilerin skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük 

olduğu saptanmıştır (p:0,049; p<0,05). Diğer sınıflar arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin sınıfına göre ADÖ genel işlevler alt ölçeği skorları bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,034; p<0,05). Farklılığı yaratan 

grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre; birinci sınıf öğrencilerin 

skorlarının dördüncü sınıf öğrencilerin skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük 

olduğu saptanmıştır (p:0,018; p<0,05). Diğer sınıflar arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptanmamıştır (p>0,05). 
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Şekil 3: Sınıflara göre ADÖ alt boyut skorları dağılımı 

Tablo 5: Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyine göre UCLA, BUÖ ve ADÖ skorları 

değerlendirmeleri 

 Anne eğitim düzeyi 

dχ2 p 
İlköğretim 
(n=346) 

Lise 
(n=104) 

Üniversite 
(n=53) 

Lisansüstü 
(n=9) 

Ort±ss 
(medyan) 

Ort±ss 
(medyan) 

Ort±ss 
(medyan) 

Ort±ss 
(medyan) 

UCLA 37,71±8,25 
(35,00) 

39,11±8,71 
(37,50) 

39,92±8,33 
(39,00) 

42,89±10,79 
(41,00) 7,649 0,054 

BUÖ 4,01±4,15 
(3,00) 

4,63±4,61 
(3,00) 

4,09±4,46 
(3,00) 

5,22±6,20 
(2,00) 2,237 0,525 

ADÖ Problem 

çözme 

13,19±3,71 
(13,00) 

12,21±3,89 
(12,00) 

11,77±3,61 
(11,00) 

11,67±3,20 
(11,00) 12,501 0,006** 

İletişim 18,36±4,82 
(18,00) 

17,52±4,72 
(18,00) 

16,75±4,43 
(17,00) 

19,89±4,54 
(19,00) 7,990 0,046* 

Roller 21,82±5,11 
(21,00) 

21,70±5,36 
(21,00) 

20,28±5,27 
(19,00) 

23,67±5,61 
(21,00) 6,436 0,092 

Duygusal 

tepki 

verebilme 

11,99±3,74 
(12,00) 

11,01±3,55 
(10,50) 

10,83±3,41 
(10,00) 

11,00±3,77 
(11,00) 

9,788 0,020* 

Gereken ilgiyi 

gösterme 

13,82±3,05 
(13,00) 

14,01±2,89 
(13,00) 

13,25±2,49 
(13,00) 

15,22±4,35 
(15,00) 3,528 0,317 

Davranış 

kontrolü 

17,46±3,62 
(17,00) 

17,02±3,88 
(16,00) 

16,02±3,65 
(15,00) 

19,78±3,23 
(19,00) 13,363 0,004** 

Genel işlevler 17,82±5,66 
(17,00) 

17,17±5,83 
(16,00) 

15,38±4,44 
(15,00) 

17,67±7,97 
(14,00) 9,480 0,024* 

dKruskal Wallis test  *p<0,05  **p<0,01 
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 Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeylerine göre UCLA skorları bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte dikkat çekici düzeyde fark olduğu saptanmıştır 

(p:0,054; p>0,05). 

Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeylerine göre BUÖ skorları bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Aile değerlendirme ölçeği skorları incelendiğinde; 

Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyine göre ADÖ problem çözme alt ölçeği 

skorları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,006; p<0,01). 

Farklılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre; anne eğitim 

düzeyi ilköğretim olan öğrencilerin skorlarının anne eğitim düzeyi lise ve üniversite olan 

öğrencilerin skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır 

(sırasıyla; p:0,015; p:0,007; p<0,05). Diğer eğitim düzeyleri arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyine göre ADÖ iletişim alt ölçeği skorları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,046; p<0,05). Farklılığı 

yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre; anne eğitim düzeyi 

üniversite olan öğrencilerin skorlarının anne eğitim düzeyi ilköğretim ve lisansüstü olan 

öğrencilerin skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır 

(sırasıyla; p:0,035; p:0,038; p<0,05). Diğer eğitim düzeyleri arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyine göre ADÖ roller alt ölçeği skorları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyine göre ADÖ duygusal tepki verebilme alt 

ölçeği skorları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,020; 

p<0,05). Farklılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre; anne 

eğitim düzeyi ilköğretim olan öğrencilerin skorlarının anne eğitim düzeyi lise ve üniversite 

olan öğrencilerin skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır 

(sırasıyla; p:0,014; p:0,023; p<0,05). Diğer eğitim düzeyleri arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyine göre ADÖ gereken ilgiyi gösterme alt 

ölçeği skorları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyine göre ADÖ davranış kontrolü alt ölçeği 

skorları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,004; p<0,01). 
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Farklılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre; anne eğitim 

düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin skorlarının anne eğitim düzeyi ilköğretim, lise ve 

üniversite olan öğrencilerin skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır (sırasıyla; p:0,039; p:0,025; p:0,005; p<0,05). Ayrıca anne eğitim düzeyi 

ilköğretim olan öğrencilerin anne eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin skorlarından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p:0,005; p<0,01). Diğer 

eğitim düzeyleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyine göre ADÖ genel işlevler alt ölçeği skorları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,024; p<0,05). Farklılığı 

yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre; anne eğitim düzeyi 

ilköğretim olan öğrencilerin skorlarının anne eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin 

skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p:0,003; 

p<0,01). Diğer eğitim düzeyleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır 

(p>0,05). 

Şekil 4: Anne eğitim düzeyine göre ADÖ alt boyut skorları dağılımı 
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Tablo 6: Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyine göre UCLA, BUÖ ve ADÖ skorları 

değerlendirmeleri 

 Baba eğitim düzeyi 
cF; dχ2 p İlköğretim 

(n=216) 
Lise 
(n=158) 

Üniversite 
(n=113) 

Lisansüstü 
(n=25) 

Ort±ss Ort±ss Ort±ss Ort±ss 

UCLA 38,11±8,55 38,06±8,15 39,02±8,61 38,48±8,81 c0,356 0,785 

BUÖ; (medyan) 4,29±4,33 
(3,00) 

3,84±3,97 
(2,00) 

4,22±4,59 
(3,00) 

4,96±5,09 
(3,00) 

d1,969 0,579 

ADÖ Problem çözme 13,19±3,70 12,78±3,82 12,43±3,83 11,56±3,32 c2,067 0,104 
İletişim 18,18±4,79 18,11±4,87 17,87±4,64 17,40±4,97 c0,271 0,846 
Roller 22,10±5,37 21,49±4,93 20,97±5,04 22,16±5,98 c1,314 0,269 
Duygusal tepki 

verebilme 
12,00±3,74 11,54±3,57 11,13±3,77 11,72±3,55 

c1,427 0,234 

Gereken ilgiyi 

gösterme 
13,71±3,14 14,05±2,94 13,64±2,69 14,16±3,37 

c0,652 0,582 

Davranış 

kontrolü 

17,70±3,62 17,18±3,78 16,49±3,66 17,52±3,74 
c2,746 0,042* 

Genel işlevler 17,87±5,77 17,41±5,31 16,71±5,81 17,08±6,05 c1,074 0,360 
cTek yönlü varyans analizi  dKruskal Wallis test  *p<0,05  

 

Öğrencilerin babalarının eğitim düzeylerine göre UCLA skorları bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin babalarının eğitim düzeylerine göre BUÖ skorları bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Aile değerlendirme ölçeği skorları incelendiğinde; 

Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyine göre ADÖ problem çözme alt ölçeği 

skorları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyine göre ADÖ iletişim alt ölçeği skorları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyine göre ADÖ roller alt ölçeği skorları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyine göre ADÖ duygusal tepki verebilme alt 

ölçeği skorları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyine göre ADÖ gereken ilgiyi gösterme alt 

ölçeği skorları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyine göre ADÖ davranış kontrolü alt ölçeği 

skorları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,004; p<0,01). 
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Farklılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre; baba eğitim 

düzeyi ilköğretim olan öğrencilerin skorlarının baba eğitim düzeyi üniversite olan 

öğrencilerin skorlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır 

(p:0,001; p<0,01). Diğer eğitim düzeyleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyine göre ADÖ genel işlevler alt ölçeği skorları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). 

 

 
Şekil 5: Baba eğitim düzeyine göre ADÖ davranış kontrolü skorları dağılımı 

 

Tablo 7: Öğrencilerin yaşları ile UCLA, BUÖ ve ADÖ skorları ilişkisi 

 Yaş (yıl) 

r p 

UCLA e0,025 0,580 

BUÖ f-0,042 0,339 

ADÖ Problem çözme e0,081 0,067 
İletişim e0,080 0,071 
Roller e0,144 0,001** 
Duygusal tepki verebilme e0,173 0,001** 
Gereken ilgiyi gösterme e0,091 0,039* 
Davranış kontrolü e0,103 0,020* 
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Baba eğitim düzeyine göre ADÖ davranış kontrolü skorları 

İlköğretim Lise Üniversite Lisansüstü
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Genel işlevler e0,116 0,009** 
er:Pearson korelasyon katsayısı   fr:Spearman korelasyon katsayısı  

*p<0,05  **p<0,01 

 

 Öğrencilerin yaşları ile UCLA ve BUÖ skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki gözlenmemiştir (p>0,05). 

 Aile değerlendirme ölçeği skorları incelendiğinde; 

 Öğrencilerin yaşları ile ADÖ problem çözme ve iletişim alt ölçek skorları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlenmemiştir (p>0,05). 

 Öğrencilerin yaşları ile ADÖ roller alt ölçek skorları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı olmakla birlikte pozitif yönde çok düşük düzeyde (%14,4) ilişki olduğu saptanmıştır 

(r:0,144; p:0,001; p<0,01). 

 

 
Şekil 6: Öğrencilerin yaşları ile ADÖ Roller skoru ilişkisi 

 
 Öğrencilerin yaşları ile ADÖ duygusal tepki verebilme alt ölçek skorları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte pozitif yönde çok düşük düzeyde (%17,3) ilişki 

olduğu saptanmıştır (r:0,173; p:0,001; p<0,01). 
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Şekil 7: Öğrencilerin yaşları ile ADÖ Duygusal tepki verebilme skoru ilişkisi 

 

Öğrencilerin yaşları ile ADÖ gereken ilgiyi gösterme alt ölçek skorları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte pozitif yönde çok düşük düzeyde (%9,1) ilişki 

olduğu saptanmıştır (r:0,091; p:0,039; p<0,05). 
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Şekil 8: Öğrencilerin yaşları ile ADÖ Gerekli ilgiyi gösterme skoru ilişkisi 

 
Öğrencilerin yaşları ile ADÖ davranış kontrolü alt ölçek skorları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte pozitif yönde çok düşük düzeyde (%10,3) ilişki 

olduğu saptanmıştır (r:0,103; p:0,020; p<0,05). 
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Şekil 9: Öğrencilerin yaşları ile ADÖ Davranış kontrolü skoru ilişkisi 

 
Öğrencilerin yaşları ile ADÖ genel işlevler alt ölçek skorları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı olmakla birlikte pozitif yönde çok düşük düzeyde (%11,6) ilişki olduğu 

saptanmıştır (r:0,116; p:0,009; p<0,01). 
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Şekil 10: Öğrencilerin yaşları ile ADÖ Genel işlevler skoru ilişkisi 

 
Tablo 8: ADÖ alt boyut skorları ile UCLA ve BUÖ skorları ilişkisi 

 UCLA BUÖ 
er p fr p 

ADÖ Problem çözme 0,247 0,001** 0,177 0,001** 
İletişim 0,313 0,001** 0,219 0,001** 
Roller 0,306 0,001** 0,284 0,001** 
Duygusal tepki verebilme 0,274 0,001** 0,171 0,001** 
Gereken ilgiyi gösterme 0,258 0,001** 0,164 0,001** 
Davranış kontrolü 0,311 0,001** 0,266 0,001** 
Genel işlevler 0,378 0,001** 0,294 0,001** 

er:Pearson korelasyon katsayısı   fr:Spearman korelasyon katsayısı  **p<0,01 

 

 Öğrencilerin ADÖ problem çözme alt boyut skorları ile UCLA skorları arasında 

pozitif yönde %24,7 düzeyinde BUÖ skorları ile ise pozitif yönde %17,7 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (sırasıyla; r:0,247; p:0,001; r:0,177; p:0,001; 

p<0,01). 

 

16 
 

ÖRNEK



 
Şekil 11: UCLA skoru ile ADÖ Problem çözme skoru ilişkisi 

 

Öğrencilerin ADÖ iletişim alt boyut skorları ile UCLA skorları arasında pozitif yönde 

%31,3 düzeyinde BUÖ skorları ile ise pozitif yönde %21,9 düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki saptanmıştır (sırasıyla; r:0,313; p:0,001; r:0,219; p:0,001; p<0,01). 
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Şekil 12: UCLA skoru ile ADÖ İletişim skoru ilişkisi 

 

Öğrencilerin ADÖ roller alt boyut skorları ile UCLA skorları arasında pozitif yönde 

%30,6 düzeyinde BUÖ skorları ile ise pozitif yönde %28,4 düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki saptanmıştır (sırasıyla; r:0,306; p:0,001; r:0,284; p:0,001; p<0,01). 
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Şekil 13: UCLA skoru ile ADÖ Roller skoru ilişkisi 

 

Öğrencilerin ADÖ duygusal tepki verebilme alt boyut skorları ile UCLA skorları 

arasında pozitif yönde %27,4 düzeyinde BUÖ skorları ile ise pozitif yönde %17,1 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (sırasıyla; r:0,274; p:0,001; r:0,171; p:0,001; 

p<0,01). 
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Şekil 14: UCLA skoru ile ADÖ Duygusal tepki verebilme ilişkisi 

 
Öğrencilerin ADÖ gereken ilgiyi gösterme alt boyut skorları ile UCLA skorları 

arasında pozitif yönde %25,8 düzeyinde BUÖ skorları ile ise pozitif yönde %16,4 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (sırasıyla; r:0,258; p:0,001; r:0,164; p:0,001; 

p<0,01). 
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Şekil 15: UCLA skoru ile ADÖ Gerekli ilgiyi gösterme ilişkisi 

 
Öğrencilerin ADÖ davranış kontrolü alt boyut skorları ile UCLA skorları arasında 

pozitif yönde %31,1 düzeyinde BUÖ skorları ile ise pozitif yönde %26,6 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (sırasıyla; r:0,311; p:0,001; r:0,266; p:0,001; 

p<0,01). 
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Şekil 16: UCLA skoru ile ADÖ Davranış kontrolü ilişkisi 

 
Öğrencilerin ADÖ genel işlevler alt boyut skorları ile UCLA skorları arasında pozitif 

yönde %37,8 düzeyinde BUÖ skorları ile ise pozitif yönde %29,4 düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (sırasıyla; r:0,378; p:0,001; r:0,294; p:0,001; p<0,01). 
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Şekil 17: UCLA skoru ile ADÖ Genel işlevler ilişkisi 
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REGRESYON ANALİZLERİ 
 

UCLA Skorları İçin Regresyon Analizi 
 

Öğrencilerin cinsiyet, annelerinin eğitim düzeyi ve Aile Değerlendirme Ölçeği tüm alt 

boyut skorlarının (problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi 

gösterme, davranış kontrolü, genel işlevler) UCLA skorları üzerine etkisini araştırmak için ise 

Lineer Regresyon (Enter) analizi uygulandı. 

Tablo 9: Model Özeti 

Model R R Kare Düz R 
Kare Std. Hata 

1 0,390 0,152 0,134 4,30 

 

Analize alınan bağımsız değişkenlerin UCLA skoru üzerine etki derecelerini gösteren 

model özeti ise Tablo 9’da verilmiştir. Buna göre (R2=0.152) bağımsız değişkenler UCLA 

skorunu  %15,2 oranında etkilediği ve (F=8,144; p = 0.001; p<0.01) söz konusu değişkenler 

arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Model özeti Tablo 

10’da gösterilmektedir.  

Tablo 10: Bağımsız değişkenler ile UCLA skoru arasındaki ilişki 

Model B p 
B için %95,0 Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 
 (Sabit) -2,154 0,082 -4,584 0,276 

Cinsiyet (erkek) 0,279 0,501 -0,535 1,092 
ADÖ problem çözme -0,007 0,927 -0,151 0,137 
ADÖ iletişim -0,015 0,826 -0,146 0,116 
ADÖ roller 0,026 0,658 -0,089 0,141 
ADÖ duygusal tepki verebilme -0,166 0,037* -0,323 -0,010 
ADÖ gereken ilgiyi gösterme 0,026 0,738 -0,129 0,181 
ADÖ davranış kontrolü 0,112 0,136 -0,035 0,259 
ADÖ genel işlevler 0,312 0,001** 0,174 0,449 
Anne eğitim (ilköğretim) - - - - 
Anne eğitim (lise) 0,917 0,060 -0,040 1,874 
Anne eğitim (üniversite) 0,827 0,198 -0,432 2,086 
Anne eğitim (lisansüstü) 0,782 0,597 -2,123 3,687 

a. Bağımlı değişken: UCLA skoru 
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Yapılan regresyon analizi sonucunda ADÖ duygusal tepki verebilme ve genel işlevler 

alt ölçeklerinin modele anlamlı etkileri olduğu görülmektedir. ADÖ duygusal tepki verebilme 

alt ölçek skorunun etkisi p<0,05 düzeyinde anlamlı bulunurken; ADÖ genel işlevler alt ölçek 

skorunun etkisi p<0,01 düzeyinde modelde etkili olarak saptanmıştır. 

 

BUÖ Skorları İçin Regresyon Analizi 
 

Öğrencilerin cinsiyet, okudukları sınıf ve Aile Değerlendirme Ölçeği tüm alt boyut 

skorlarının (problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi 

gösterme, davranış kontrolü, genel işlevler) BUÖ skorları üzerine etkisini araştırmak için ise 

Lineer Regresyon (Enter) analizi uygulandı. 

Tablo 11: Model Özeti 

Model R R Kare Düz R 
Kare Std. Hata 

1 0,402 0,161 0,143 4,28 

 

Analize alınan bağımsız değişkenlerin UCLA skoru üzerine etki derecelerini gösteren 

model özeti ise Tablo 11’de verilmiştir. Buna göre (R2=0.161) bağımsız değişkenler UCLA 

skorunu  %16,1 oranında etkilediği ve (F=8,731; p = 0.001; p<0.01) söz konusu değişkenler 

arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Model özeti Tablo 

12’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 12: Bağımsız değişkenler ile BUÖ skoru arasındaki ilişki 

Model B p 
B için %95,0 Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

 (Sabit) -2,509 0,045* -4,958 -0,059 
Cinsiyet (erkek) 0,329 0,425 -0,481 1,139 
ADÖ problem çözme -0,007 0,920 -0,151 0,136 
ADÖ iletişim -0,004 0,952 -0,134 0,126 
ADÖ roller 0,029 0,614 -0,085 0,144 
ADÖ duygusal tepki verebilme -0,177 0,026* -0,332 -0,021 
ADÖ gereken ilgiyi gösterme 0,036 0,646 -0,118 0,190 
ADÖ davranış kontrolü 0,116 0,120 -0,030 0,262 
ADÖ genel işlevler 0,308 0,001** 0,171 0,444 
Sınıf (2) - - - - 
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Sınıf (1) 1,273 0,018* 0,218 2,328 
Sınıf (3) 0,759 0,184 -0,361 1,879 
Sınıf (4) -0,259 0,604 -1,240 0,722 

a. Bağımlı değişken: BUÖ skoru 
 

Yapılan regresyon analizi sonucunda ADÖ duygusal tepki verebilme ve genel işlevler 

alt ölçeklerinin ve okunan sınıfın modele anlamlı etkileri olduğu görülmektedir. ADÖ 

duygusal tepki verebilme alt ölçek skorunun ve okunan sınıfın etkisi p<0,05 düzeyinde 

anlamlı bulunurken; ADÖ genel işlevler alt ölçek skorunun etkisi p<0,01 düzeyinde modelde 

etkili olarak saptanmıştır. 

 

 
İstatistiksel İncelemeler 

 

İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS 

(Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. 

Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart 

Sapma, Medyan, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum) yanı sıra niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup karşılaştırmalarında 

Student’s t test, normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup karşılaştırmalarında ise 

Mann Whitney U test kullanıldı. Normal dağılım gösteren üç ve üzeri grupların 

karşılaştırmalarında One-way Anova test ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey 

HSD test kullanıldı; normal dağılım göstermeyen üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında 

ise Kruskal Wallis test ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Mann Whitney U test 

kullanıldı. Parametreler arası ilişkilerin değerlendirilmesinde de Pearson korelasyon analizi ve 

Spearman korelasyon analizi kullanıldı. ADÖ alt boyutları ve tanımlayıcı faktörlerin UCLA 

ve BUÖ skorları üzerine olan etkileri Lineer Regresyon (Enter) Analizi kullanılarak incelendi. 

Anlamlılık p<0,01 ve p<0,05 düzeylerinde değerlendirildi. 
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