
 

 

 

 

T.C. 

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

DANIġMAN  

“PROF. DR. SEVĠM SAVAġER” 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ 

ANABĠLĠM DALI  

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMġĠRELĠĞĠ 

PROGRAMI 

ĠSTANBUL-2010  

“ÖZLEM METREġ” 

 

ĠSTANBUL ġĠġLĠ ĠLÇESĠ, RESMĠ VE ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM 

OKULLARININ ĠKĠNCĠ BASAMAĞINDA ÖĞRENĠM GÖREN 

ÖĞRENCĠLERĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIMI 

 

( YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ) 



 ii 



 iii 

 



 iv 

ĠTHAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez danışmanım Prof. Dr. Sevim SAVAŞER‟ e ve aileme ithaf ediyorum. 

 

 



 v 

TEġEKKÜR 

Araştırmanın tüm aşamalarını titizlikle inceleyerek destek, görüş ve 

değerlendirmelerde bulunan tez danışmanım Prof. Dr. Sevim Savaşer başta olmak üzere 

öneri ve görüşlerinden yararlandığım Prof. Dr. Suzan Yıldız‟ a, Yard. Doç. Dr. Duygu 

Gözen‟ e, Yard. Doç. Dr. Serap Balcı‟ ya, Yard. Doç. Dr. Saniye Çimen‟ e ve İstanbul 

Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı araştırma görevlilerine içtenlikle teşekkür 

ederim. 

 

Ayrıca, araştırma verilerinin toplanması aşamalarında yardımlarını esirgemeyen 

okul müdürleri ve öğretmenler ile anket formunu büyük bir titizlikle dolduran 

öğrencilere teşekkür borçlu olduğumu ifade etmek isterim. 

 

Bugünlere gelmemi sağlayan, eğitimim boyunca maddi ve manevi desteğini 

esirgemeden her zaman yanımda olan canım anneme, canım babama ve canım 

kardeşime teşekkür ederim. 

 



 vi 

ĠÇĠNDEKĠLER 

TEZ ONAYI ........................................ HATA! YER ĠġARETĠ TANIMLANMAMIġ. 

BEYAN ............................................................................................................................ İİ 

İTHAF ............................................................................................................................. İİİ 

TEŞEKKÜR ..................................................................................................................... V 

İÇİNDEKİLER .............................................................................................................. Vİ 

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................... Vİİİİ 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ ................................................................ İX 

ÖZET ............................................................................................................................... X 

ABSTRACT .................................................................................................................. Xİİ 

1. GİRİŞ VE AMAÇ ......................................................................................................... 1 

2. GENEL BİLGİLER ...................................................................................................... 4 

    2.1. Gelişen ve Değişen Teknoloji-Bilgisayar Kullanımı …………………….……....4 

      2.1.1. Bilgisayar Kullanım Sıklığı …………………………………………………..5 

      2.1.2. Bilgisayar Kullanım Amacı ve Kullanım Alanı (Mekanı) …………………...7 

      2.1.3. Bilgisayar Kullanımı - Cinsiyet İlişkisi ……………………………………....8 

      2.1.4. Bilgisayar Kullanımı Anne/Baba Eğitim Durumu İlişkisi …………………...9 

    2.2. Bilgisayar Kullanımı Etkileri ……………………………………………………9 

    2.3. Bilgisayar Kullanımı - Okul Hemşiresi ………………………………………...13 

3. GEREÇ VE YÖNTEM ............................................................................................... 15 

    3.1. Araştırmanın Yapıldığı Yer ……….……………………………………………15 

    3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi ……………………………………………...15 

    3.3. Araştırmanın Tipi ……………………………………………………………....16 

    3.4. Araştırma Soruları …………………………………………………………...…16 

    3.5. Araştırmada Kullanılan Ölçüm Aracı …………………….…………………….16         

    3.6. Verilerin Toplanması …………………………………………………………...17 

    3.7. Verilerin Değerlendirilmesi …………………………………………………….17 

    3.8. Araştırmada Sınırlılıklar ………………………………………………………..17 

4. BULGULAR ............................................................................................................... 18 

5. TARTIŞMA ................................................................................................................ 36 

KAYNAKLAR ............................................................................................................... 48 



 vii 

FORMLAR ..................................................................................................................... 55 

ÖZGEÇMİŞ .................................................................................................................... 62 



 viii 

TABLOLAR LĠSTESĠ 

              Sayfa No:  

Tablo 1–1: Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı                                       19          

Tablo 1–2: Öğrencilerin Ailelerine İlişkin Bazı Özelliklerin Dağılımı                          21 

Tablo 2–1: Öğrencilerin Evde Bilgisayar Bulunma Durumu ve Her Bir Kullanışta  

                  Ortalama Bilgisayar Kullanım Süreleri                                                        22 

Tablo 2–2: Öğrencilerin Günlük Ortalama Bilgisayar Kullanım Süreleri                      23 

Tablo 2-3: Öğrencilerin Bilgisayar Kullandığı Alana (Mekana) Göre Dağılımları        24 

Tablo 2–4: Öğrencilerin Bilgisayar Kullanım Amaçlarına Göre Dağılımları                 25 

Tablo 3–1: Öğrencilerin ve Ailelerinin Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Öğrencilerin   

                  Ortalama Bilgisayar Kullanım Sürelerinin Karşılaştırılması                         26 

Tablo 3–2: Evde Bilgisayar Bulunma Durumuna Göre Günlük Ortalama Bilgisayar  

                  Kullanım Sürelerinin Karşılaştırılması                                                          30 

Tablo 3–3: Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Bilgisayar Kullanım Amaçlarının  

                  Karşılaştırılması                                                                                             32 

Tablo 4–1: Bilgisayar Kullanımının Olumsuz Etkileri                                                    33 

Tablo 4–2: Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımına İlişkin Düşünceleri                             34 



 ix 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LĠSTESĠ  

Dünya Sağlık Örgütü  ………………………………………………………….. DSÖ 

Türkiye İstatistik Kurumu ……………………………………………………... TÜİK 

Bilgi Teknolojisi …………………………………………………………………. BT 

Amerika Birleşik Devletleri ……………………………………………………. ABD 

Bilgisayar Destekli Eğitim …………………………………………………….... BDE 

Geleneksel Eğitim ………………………………………………………………… GE 

Amerikan Mesleki Terapi Derneği 

(American Occupational Therapy Association) ………………………….…….. AOTA 

Ulusal Okul Hemşireleri Birliği  

(National Association of School Nurses)  …………...………………………….. NASN 



 x 

ÖZET 

Metreş, Ö. (2010). İstanbul Şişli İlçesi, Resmi ve Özel İlköğretim Okullarının İkinci 

Basamağında Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımı. İstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Yüksek 

Lisans Tezi. İstanbul.  

Araştırma, ilköğretim ikinci basamakta öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar kullanım 

sıklıklarını, sürelerini, kullanım amaçlarını ve demografik değişkenlerin bilgisayar 

kullanımı üzerindeki etkisini belirlemek amacı ile tanımlayıcı ve kesitsel bir tasarım 

olarak gerçekleştirildi.  

Araştırma verileri, 2009 bahar döneminde, İstanbul İlinde Milli Eğitim Bakanlığı‟ na 

bağlı ilköğretim ikinci basamak öğrencilerini temsil ettiği düşünülen 13 ilköğretim 

okulunun 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 2304 öğrenciden elde edildi. Veriler, 

yüzdelik dağılım, t-testi, bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve 

tukey testi ile analiz edildi.  

Araştırmada, danışman ve araştırmacı tarafından oluşturulan soru formu kullanıldı. 

Araştırma sonucunda; öğrencilerin %84,9‟ unun evlerinde bilgisayar bulunduğu ve 

bunların %51,6‟ sının bilgisayarının kendi odasında olduğu belirlendi. Öğrencilerin 

günlük ortalama bilgisayar kullanım süreleri 107.33±134.98 dk./gün olarak belirlenir 

iken erkeklerin kızlara oranla daha uzun süre bilgisayar kullandıkları tespit edildi. 

Öğrencilerin bilgisayarı en çok ödev yapmak, merak ettiği konuları araştırmak/bilgi 

edinmek, tanımadığı insanlar ile sohbet etmek ve müzik dinlemek amacıyla kullandığı 

belirlendi. Ayrıca bilgisayar kullanım süresi arttıkça öğrencilerin okul başarılarının 

düştüğü tespit edildi.  

Araştırma, toplum sağlığı açısından önemli bir yer tutan okul sağlığı hizmetlerinde okul 

sağlığı hemşirelerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çalışma; öğrenciler tarafından 

bilgisayarın bilinçli ve kontrollü kullanımının sağlanmasında, ailelerin 

bilinçlendirilmesinde okul sağlığı hemşiresinin önemini vurgulamaktadır.  

Anahtar Kelimeler:  Bilgisayar Kullanımı, İlköğretim Öğrencileri, Sağlık, Okul 

Başarısı, Hemşirelik 
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ABSTRACT 

Metres, O. (2010). Computer Use of Public and Private Primary School Students at the 

Secondary Level in Şişli District of Istanbul. Istanbul University, Institute of Health 

Science, Child Health and Disease Nursing Department, Master Thesis. Istanbul.  

This study was designed as a descriptive and cross-sectional study in order to determine 

the frequency of computer use, the time spent on computer use, the aims of computer 

use and the effects of demographic varieties on computer use of primary school students 

at the secondary level. 

The research data was conducted in the spring term of 2008-2009 academic year and 

gathered from 2304 primary school students in the 6th, 7th and 8th grades at thirteen  

primary schools which are located in İstanbul as the institutions of Ministry of National 

Education, and which are thought to represent the primary school students at secondary 

level. The data evaluated with percentages, t-test, ANOVA and tukey test. 

The questionnaire is developed by adviser and researcher was used in the research. 

The research results show that %84,9 of the students has computers at home and %51,6 

of those students has their computers in their own rooms. While the time for average 

daily computer use is determined as 107,33 + 134,98 minute/day, the boys are 

determined to use computer longer hours compared to girls. It is also found that the 

students use computers for the purposes of doing homework, being informed about or 

searching the topics they are interested in, chatting with the people they do not know, 

and listening to music. Besides, it is found that as the time spent for using computers 

increases, the the school achievement of the students decrease. 

This study, in today‟s world in which computers are widely used, has brought up the 

necessity of school health nurses working at school health services which are important 

in terms of public health. The study has emphasizes the importance of school health 

nurse in making the parents conscious, and in making the students use computers with 

control and conscious. 

Key Words: Computer Use, Primary School Students, Health, School Achievement, 

Nursing 

 

 

 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Bilgisayar ve haberleşme teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler ve 

özellikle internetin etkisi ile insanların; çalışma, iletişim kurma ve her türlü günlük 

ihtiyaçlarını karşılama biçimi sürekli olarak değişmektedir (Odabaşı ve ark. 2007; 

Canbek ve Sağıroğlu 2007; Arnas 2005; Yalçın 2003). Günümüz toplumunda insanlar 

bilgisayar ile küçük yaşlarda tanışmakta, bilgisayarı bilgiye en hızlı şekilde ulaşmak, 

paylaşımı arttırmak (Kelleci 2008; Subrahmanyam 2001) ve boş zamanı değerlendirmek 

için (Canbek ve Sağıroğlu 2007; Öztürk ve ark. 2007) kullanmaktadırlar. Özellikle, 

1979 yılından sonra doğan ve “Y Kuşağı” olarak adlandırılan kesim gerek nüfus 

bakımından gerekse teknolojiyi bilme ve öğrenme bakımından ön sıralardadır (Canbek 

ve Sağıroğlu 2007). Y Kuşağı; sosyal olma ve çalışkanlık düzeyleri düşük, gelenek ve 

göreneklere bağlı olmayan, aile kavramı çok iyi  gelişmemiş, teknolojiyle büyümüş, 

özgürlüğüne düşkün ve yalnızlığı tercih eden bir kuşak olarak tanımlanır 

(http://www.bilgiyonetimi.org). Y kuşağı ile günümüz çocuk ve gençleri; genelde 

teknolojinin, özelde bilgisayar ve internetin etkileşim ve iletişim boyutundan en çok 

yararlanan kişilerdir (Odabaşı ve ark. 2007; Canbek ve Sağıroğlu 2007; Yalçın 2003; 

http://www.bilgiyonetimi.org). 

Yaş ortalamaları 14 olan çocuklarla yapılan bir çok araştırmada çocukların 

günde ortalama 97 ile 137 dakika arasında bilgisayar kullandıkları saptanmıştır (Ho ve 

Lee 2001; Turow ve Nir 2000; Chisholm 2006). 

 Bilgisayar hayatımızın içine birebir girmişken dikkat edilmesi gereken önemli 

konulardan biri çocukların bu gelişmelerden nasıl etkilendiğidir. Çünkü bilgisayarın 

aşırı kullanımı çocuk ve ergenlerin beden ve ruh sağlığı için ciddi bir tehlike 

oluşturmaktadır (Çamurdan 2007). Kontrolsüz bilgisayar kullanımının yeme 

bozukluklarına ve obeziteye, okul başarısında düşmeye, sosyal izolasyona, öğrenme 

güçlüğüne, toplum dışı davranışlara, saldırgan davranışlara, şiddet içerikli davranışlara, 

şiddete karşı duyarsızlaşmaya, alkol ve sigara alışkanlıklarına, uyku düzensizliklerine, 

oturuş pozisyonlarına bağlı kas-iskelet sisteminde ve görmede sorunlara neden olduğu 

bildirilmektedir (Çamurdan 2007; Canbek ve Sağıroğlu 2007; Arnas 2005; Dertouzos 

2005; Colwell ve Payne 2000). Bu olumsuz sonuçların yanı sıra bilgisayar kullanımının 

çocukların hayal güçlerinin, yaratıcılık ve eleştirel düşünme yeteneklerinin gelişmesine 

http://www.bilgiyonetimi.org/
http://www.bilgiyonetimi.org/
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destek olduğu vurgulanmaktadır (Greenfield ve Yan 2006; Subrahmanyam ve ark. 

2001). Yurtdışında bilgisayar kullanımının olumlu ve olumsuz etkilerine yönelik birçok 

araştırma (Willoughby 2008; Greenfield ve Yan 2006; Dertouzos 2005; Subrahmanyam 

ve ark. 2001; Colwell ve Payne 2000) bulunmasına rağmen; ülkemizde konu ile ilgili  

araştırmalar daha az sayıdadır (Cesur ve Paker 2007). Ayrıca ülkemiz için ebeveynlerin 

bilgisayar teknolojilerine olan uzaklığı sebebiyle konuya uzak durdukları dolayısıyla 

yukarıda sözü edilen konulara duyarlılıklarının az olduğu bunun yanında ilgili 

birimlerin bilgisayar kaynaklı her türlü tehdit ve tehlikeye karşı çocukları ve gençleri 

korumak için yeteri kadar önlem almadığı da bildirilmektedir (Canbek 2007; Arnas 

2005; Yalçın 2003) 

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi‟ nin „21. Yüzyılda Herkes İçin 

Sağlık‟ hedeflerinden 4.‟ sü “Gençlerin 2020 yılına kadar daha sağlıklı olmalarını ve 

toplum içindeki rollerini sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmelerini sağlamak” tır 

(www.euro.who.int/document/EHFA5-E.pdf). Bu hedef çocuk ve gençlerin sağlığını 

koruyan ve geliştiren okul sağlığı hizmetlerinin önemini ve gerekliliğini göstermektedir 

(Bulduk ve Pek 2005; Seçginli ve ark. 2004; Ergün 2003). Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) verilerine göre ülkemizde 2008-2009 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 

10.709.920 ilköğretim öğrencisi olup bu popülasyonun içinde çalışma grubunun da yer 

aldığı 10-14 yaş grubundan 6.472.197 öğrenci bulunmaktadır (Eğitim Öğretim İstatistiği 

2009; Türkiye İstatistik Yıllığı 2008; İstatistik Göstergeler 1923-2007). Bu veriler okul 

sağlığı hizmetlerine gereksinimi olan büyük bir grubun var olduğunu ve bu gruba 

ulaşmakla elde edilecek sağlık kazanımlarının boyutunu ortaya koymaktadır. 

 Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 

14.07.1995 tarihli protokol çerçevesinde “Sağlığı Geliştiren Okullar” projesi 

uygulanmaktadır. 2005 yılı itibariyle 81 ilde 106 ilköğretim okulu sağlığı geliştiren 

okullar kapsamında yer almıştır (http://iogm.meb.gov.tr). Bu proje içinde sadece 

okuldaki fiziksel çevreyi iyileştirmek ve öğrencilerin sağlık problemleriyle ilgilenmek 

değil, okuldaki psikolojik ve sosyal çevrenin de iyileştirilmesi ve böylece öğrencilerin 

kendisine güvenen, fikrini söyleyebilen ve savunabilen, kişiliği gelişmiş yetişkin 

bireyler haline getirilmesi yer almaktadır. Projenin getirdiği yenilikler arasında, bilişim 

teknolojilerinin özellikle bilgisayar kullanımının hızla geliştiği günümüzde, yeni eğitim 

ve öğretim metodlarının sunulması bulunmaktadır (http://www.hm.saglik.gov.tr). 

Ayrıca T.C. Hükümeti ve Avrupa Yatırım Bankası arasında 28.09.2002 tarihinde 

http://www.euro.who.int/document/EHFA5-E.pdf
http://www.hm.saglik.gov.tr/


 3 

imzalanan “Eğitim Çerçeve Projesi” ile de Temel Eğitim Programı hedeflerinin 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere ilköğretim okullarında Bilgi teknolojisi 

sınıflarının kurulması hedeflenmiştir. 2007 yılı itibariyle 1610 ilköğretim okuluna BT 

sınıfı kurularak 1.487.967 öğrencinin hizmetine sunulmuştur (http://iogm.meb.gov.tr) 

 Bilgisayarın yaygın olarak kullanıldığı günümüzde toplum sağlığı açısından 

önemli bir yer tutan okul sağlığı hizmetlerinde yer alan okul sağlığı hemşirelerinin 

öğrencilerin bilgisayarı hangi amaç ile kullanıldıklarını belirlemeleri, problem alanına 

ilişkin uygun girişimleri planlayarak uygulamaları ve sonuçları yaygınlaştırmaları  

önemlidir (http://www.hm.saglik.gov.tr; Arnas 2005). Araştırmanın bu amaca hizmet 

edeceği düşünülmektedir. 

Araştırma öğrencilerin; 

- bilgisayar kullanım süresini, 

- bilgisayar kullanım amaçlarını, 

- bazı demografik özelliklerin bilgisayar kullanımını etkileme durumunu, 

- bilgisayar kullanımının okul başarısına etkisini, 

- bilgisayar kullanımının olumsuz etkilerini, 

- öğrencilerin bilgisayar hakkındaki düşüncelerini, 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

http://iogm.meb.gov.tr/
http://www.hm.saglik.gov.tr/
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. GeliĢen ve DeğiĢen Teknoloji - Bilgisayar Kullanımı 

Yaklaşık 50 yıl öncesinde insanların yaşamında kitle iletişim araçlarından gazete 

ve radyo önemli bir yer tutarken, günümüzde yerini bilgisayar ve inernet gibi ileri 

teknoloji içeren iletişim araçları almıştır (Arnas 2005). Bilgisayar teknolojilerinin 

kapasitelerinin artması, bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler; yaşam, çalışma, ticaret, 

öğretme-öğrenme, iletişim kurma ve her türlü günlük ihtiyaçlarımızı karşılama 

biçimimizi sürekli olarak değiştirmektedir (Erişti ve ark. 2008; Odabaşı ve ark. 2007; 

Canbek ve Sağıroğlu 2007; Arnas 2005; Yalçın 2003; Subrahmanyam 2001).  

Geçmişte sadece bilgi depolama ve çok basit hesaplama işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan bilgisayarlar; günümüzde saniyede binlerce 

işlemi gerçekleştirebilen, oldukça karmaşık hesaplamalar yapabilen ve bilgiye en hızlı 

şekilde ulaşabilen bilgisayarlar halini almıştır (Erişti ve ark. 2008).  

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocuk ve gençlerin yaşamında özellikle 

bilgisayar ve internetin önemli bir yer tuttuğu belirtilmektedir (Willoughby 2008; 

Popovich ve ark. 2008; Canbek ve Sağıroğlu 2007; Arnas 2005). 1979 yılından sonra 

doğan, gelenek ve göreneklere fazla bağlı olmayan, teknolojiyle büyümüş, sosyal 

olmayan ve çalışkanlık düzeyleri düşük olan kuşak (http://www.bilgiyonetimi.org) “Y 

Kuşağı” olarak tanımlanmakta ve günümüz çocuk ve gençleri; teknolojinin, bilgisayar 

ve internetin etkisinde kalan kişiler olarak nitelendirilmektedir (Odabaşı ve ark. 2007; 

Canbek ve Sağıroğlu 2007; Yalçın 2003; http://www.bilgiyonetimi.org).  

Bilgisayar; çocukların ilgi alanına giren bir dizi ürüne (DVD veya VCD 

formatlarında video, oyun, kitap vb.) ulaşımı kolaylaştırırken internet bağlantısı 

sayesinde bilgi erişimi, çevrimiçi oyun, haber, sohbet, alışveriş gibi geniş bir alan 

niteliğini kazanmıştır (Cesur va Paker 2007). Dolayısıyla bilgisayar kullanımı; amacı, 

süresi ve sıklığına bağlı olarak özellikle çocuklar üzerindeki olumlu katkılarının veya 

olumsuz etkilerinin ana  kaynağı haline geldiği belirtilmektedir (Cesur ve Paker 2007; 

Arnas 2005). 

http://www.bilgiyonetimi.org/
http://www.bilgiyonetimi.org/
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2.1.1. Bilgisayar Kullanım Sıklığı 

Özellikle bilgisayarın yaygınlaştığı 1980‟ li yıllardan günümüze farklı ülke ve 

kültürlerde bilgisayar kullanım prevalansında farklılık olduğu görülmektedir 

(Subrahmanyam ve ark. 2001; Jennings 2000; Greenfield ve Yan 2006). Bilgisayar 

kullanım prevalansına ilişkin bazı araştırma sonuçlarına bakıldığında; 

- Popovich ve arkadaşları (2008) Amerika Birleşik Devletleri (ABD)‟ nde 

ailelerin bilgisayara sahip olma oranını 1983‟ te %7 iken; 1997‟ de %44, 2001‟ de %56, 

2003‟ de %62,  

- Bricolo ve arkadaşları (2007) İtalya‟ da evlerinde bilgisayar bulunan ailelerin 

oranını 2002‟ de %46, 2003‟ de %56 iken 2004‟ de %58 olarak belirlemişler ve 12-20 

yaş arası çocukların günde 3 saate yakın bilgisayar kullandığını,  

- Ho ve Lee‟ nin (2001) Hong Kong‟ da yaş ortalamaları 14 olan 2110 öğrenci 

ile gerçekleştirdikleri araştırmada, öğrencilerin günde ortalama 137 dakikalarını 

bilgisayar kullanarak geçirdiklerini,  

- Ramos ve arkadaşlarının (2005) 5-14 yaş arası 479 çocuk ile yaptığı 

araştırmada 462 çocuğun haftada bir kez 30-60 dakika süre ile okulda bilgisayar 

kullandıklarını,  

- Mumtaz (2001) 8-10 yaş arası 322 öğrenci ile gerçekleştirdiği araştırmada 

öğrencilerin %39‟ unun evde, %2‟ sinin okulda hergün bilgisayar kullandığını,  

- Willoughby (2008) 1591 öğrenci ile yaptığı araştırmada öğrencilerin tamamına 

yakınının bilgisayarı internete bağlanmak amacıyla kullandığını, 

- Fairlie (2005) 16-18 yaş grubu 4281 öğrenci ile yaptığı araştırmada 

öğrencilerin %94,6‟ sının evde bilgisayar kullandığını,  

- Jennings‟ in (2000)  4. ve 6. sınıfa devam eden 250 öğrenci ile yaptığı kitle 

iletişim araçlarının kullanım durumunun araştırıldığı araştırmada; öğrencilerin günde 30 

dakika bilgisayar kullandığı saptanmıştır. 
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Türkiye‟ de bilgisayar kullanımı ile ilgili araştırma sonuçları diğer ülkelerdeki 

araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 

- Erişti ve arkadaşları (2008) 26 ilde 2000 aileden toplam 4819 katılımcı ile 

yaptıkları  “İnternet Kullanımı ve Aile” araştırmasında ailelerin %79‟ unun evinde 

bilgisayar bulunduğu, %11‟ inin evinde iki ya da daha fazla bilgisayar bulunduğu 

belirlenmiş olup katılımcılar arasında en büyük grubu oluşturan  %24,9 oranındaki bir 

seferde 1-3 saat arasında internete bağlanmak amacıyla bilgisayarı kullandığını, 

- Cesur ve Paker (2007) ilköğretim birinci basamakta öğrenim gören 454 

öğrencisiyle gerçekleştirdikleri araştırmada öğrencilerin %82,6‟ sının bilgisayarı çeşitli 

amaçlar için kullandığını, 

- Arnas (2005) 3-18 yaş grubu 933 çocuk ile yaptığı araştırmada; 3-6 yaş grubu 

çocukların %16,7‟ sinin, 11-13 yaş grubunun %31,6‟ sının, 14-18 yaş grubunun %25,6‟ 

sının evinde bilgisayar olduğu ve çocukların evde günde ortalama 49 dakika bilgisayar 

kullandığını, 

- Kara ve arkadaşları (2003) 391 lise öğrencisi ile gerçekleştirdikleri 

araştırmada, evinde kişisel bilgisayarı olan öğrenci oranı  %43,1 (%58,6 erkek, %41,4 

kız) olarak belirlemiştir. 

- İnal ve Çağıltay (2005) farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip alanlarda yaşayan 

ilköğretim öğrencileri ile yaptıkları araştırmada öğrencilerin bilgisayara sahip olma 

oranları ve günlük kullanım sürelerinin değiştiğini, düşük sosyo-ekonomik yapıya sahip 

ailelerde yaşayan öğrencilerin bilgisayara sahip olma oranının ve günde bilgisayar 

kullanma süresinin, yüksek sosyo-ekonomik yapıya sahip ailelerde yaşayanlara göre 

oldukça düşük olduğunu saptamışlardır.  
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2.1.2. Bilgisayar Kullanım Amacı ve Kullanım Alanı (Mekanı) 

Bilgisayarlar film seyretmek, müzik dinlemek, program indirmek/yüklemek, 

oyun oynamak, haberleri takip etmek, ödev yapmak, insanlarla uzun süre rahatça 

iletişim kurabilmek, alışveriş yapmak, bilgi edinmek vb. birçok amaç için 

kullanılmaktadır (Erişti ve ark. 2008; Cesur ve Paker 2007; Odabaşı ve ark. 2007; Arnas 

2005). Bilgisayarın yetişkin bireyler arasında en yaygın kullanımı bilgi edinmek, 

haberleri takip etmek, alış-veriş yapmak ve iletişim sağlamaktır (Erişti ve ark. 2008; 

Keller 2006). Bilgisayarın diğer kitle iletişim araçlarına göre daha evrensel olması, 

internet aracılığıyla son gelişmelerin anında takip edilebiliyor olması ve sağladığı 

iletişim kolaylıkları ile de öneminin giderek artacağı belirtilmektedir (Toruk 2008; 

Willoughby 2008).  

Çocukların bilgisayarı hangi amaç ile kullandığı farklı demografik özelliklere 

göre değişiklik göstermektedir. Çocukların yaşı, cinsiyeti, yaşadığı sosyal çevre, 

yaşadığı evde bilgisayar olup olmaması, bilgisayarı hangi alanda (mekanda) 

kullandıkları, anne/babalarının eğitim durumu ve anne/babaların birlikte ya da ayrı 

yaşıyor olma durumları çocukların bilgisayarı kullanım amacını değiştirmektedir 

(Keller 2006; İnal ve Çağıltay 2005). 

Günümüzde çocuklar merak duygularını bilgisayarlar aracılığıyla 

gidermektedirler (Cesur ve Paker 2007). Çocuklar arasında bilgisayarın en yaygın 

kullanım amacı oyun oynamak, sohbet etmek, eğlenmek ve ödev yapmak olup ( Erişti 

ve ark. 2008; Cesur ve Paker 2007; Wartella ve ark. 2002) özellikle bilgisayarın internet 

erişimi sağlanarak kullanımında e-mail göndermek ve on-line bilgisayar oyunu 

oynamak ilk sıralarda yer almaktadır (Wartella ve ark. 2002).  

Bilgisayarın eğitim amaçlı kullanımı 11-18 yaş grubunda daha fazla görülür 

iken; sohbet etmek, eğlenmek ve internet erişimi sağlamak 14-18 yaş grubu çocukların 

da daha yaygındır. Bilgisayar aracılığı ile oyun oynamanın tüm yaş gruplarında en sık 

kullanım amacı olduğu  belirtilmektedir (Arnas 2005). 

 Bilgisayar kullanımı için tercih edilen bağlantı yerlerinin çoğunun iş 

yerlerinden ve internet kafelerden olduğu; okuldan, evden, arkadaş vb. kişilerin 

evlerinden daha az bağlantı sağlandığı bildirilmektedir (Tanyeri ve ark. 2006; Toruk 

2008).  
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En yoksul semtlerde bile rastlanabilen internet kafeler daha çok öğrenciler 

tarafından eğitim ya da oyun amaçlı kullanılmaktadır (Erişti ve ark. 2008; Tanyeri ve 

ark. 2006; Taşpınar ve Gümüş 2005). İnternet kafe kullanıcılarının popülasyonuna 

bakıldığında ilk sırada yükseköğretim düzeyinde öğrenim gören bireyler, ikinci sırada 

ilköğretim ikinci basamak (ortaöğretim düzeyinde) öğrencileri, üçüncü sırada ilköğretim 

birinci basamak öğrencileri gelmektedir. İnternet kafeyi tercih eden öğrencilerin tercih 

etme nedenleri arasında ilk sırada evde bilgisayarlarının olmaması yer almaktadır 

(Taşpınar ve Gümüş 2005). 

Özellikle bilgisayarın internet amaçlı kullanımı arttıkça okuldan ve internet 

kafeden bağlanma oranlarının da arttığı görülmüş (Erişti ve ark. 2008; Tanyeri ve ark. 

2006), evden bağlanan çocukların daha çok dosya indirme ve müzik dinleme amacıyla 

bilgisayarı kullandıkları, okuldan bağlananların ise eğitim, ders ve araştırma amacıyla 

kullandıkları saptanmıştır (Erişti ve ark. 2008). 

2.1.3. Bilgisayar Kullanımı - Cinsiyet ĠliĢkisi 

Bilgisayar kullanımı ile cinsiyet arasındaki ilişki açısından genel olarak kabul 

edilen görüş erkeklerin kızlardan daha fazla bilgisayar kullandığı yönündedir 

(Willoughby 2008; Chisholm 2006; Arnas 2005; Wartella ve ark. 2002; Subrahmanyam 

ve ark. 2001; Colwell ve Payne 2000; Jennings 2000).  

Araştırma sonuçları; bilgisayar aracılığı ile internete bağlanmada cinsiyetler 

arası farklılıklar olduğunu (Toruk 2008; Schumacher ve Martin 2001); erkekler kızlara 

oranla beş kat daha uzun süre ile bilgisayar kullandığını göstermektedir 

(Subrahmanyam ve ark. 2001; Jennings 2000).  Kızların daha çok ödev yapmak 

(Colwell ve Payne 2000), elektronik posta göndermek, arkadaşlarıyla sohbet etmek 

(Subrahmanyam ve ark. 2001) amacıyla bilgisayar kullandıkları vurgulanır iken 

(Chisholm 2006; Subrahmanyam ve ark. 2001; Ho ve Lee 2001; Colwell ve Payne 

2000) erkeklerin boş zaman aktivitesi olarak kullanma oranının daha yüksek olduğu 

belirtilmiştir (Toruk 2008; Can ve Çağıltay 2006).  

Cinsiyet farklılığının bilgisayarda oyun oynama ve oyun tercihlerinde de etkili 

olduğu bildirilmektedir (İnal ve Çağıltay 2005). Bilgisayarı oyun oynamak amacıyla  

kullanan kızların erkeklere göre daha az olduğu; kızların dövüş ve spor gibi oyunlardan 

uzak durdukları, bunun yerine hareket/serüven, bulmaca ve eğitici oyunları sıklıkla 
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tercih ettikleri; erkeklerin ise şiddet içerikli/dövüş oyunlarını ve spor oyunlarını tercih 

ettikleri belirtilmektedir (İnal ve Çağıltay 2005; Arnas 2005; Wartella ve ark. 2002). 

2.1.4. Bilgisayar Kullanımı - Anne/Baba Eğitim Durumu ĠliĢkisi  

Ailelerin bir çoğu çocuklarına eğitim olanakları sağlamak, akademik başarılarını 

arttırmak ve onları bilgi çağına hazırlamak amacıyla evlerine bilgisayar almakla birlikte 

(Erişti ve ark. 2008; Willoughby 2008; Odabaşı ve ark. 2007; Arnas 2005) bilgisayarın 

çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili olarak yoğun kaygılar yaşamaktadırlar 

(Erişti ve ark. 2008; Holloway 2007; Cesur ve Paker 2007; Subrahmanyam ve ark. 

2001). Bazı anne/babalar bilgisayar kullanımını çağ ile uyumlu olma olarak algılamakta 

çocuklarını bilgisayar kullanımı konusunda desteklemekte; bazı anne/babalar 

bilgisayarın çocukları sosyal hayattan kopardığını ve kullanımının kontrol altında 

tutulması gerektiğini savunmaktadırlar (Cesur ve Paker 2007). Bu kaygılara rağmen 

anne/babalar çocuklarının bilgisayarının olmayışını bir dezavantaj olarak görmektedirler 

(Erişti ve ark. 2008; Willoughby 2008; Arnas 2005; Subrahmanyam 2001). İlkokul 

mezunu anne/babaların daha yüksek düzeyde eğitime sahip anne/babalara göre 

bilgisayarın bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımından kaynaklanan sorunlara daha az neden 

olduğu görüşünde birleştikleri saptanmıştır (Erişti ve ark. 2008),  

Anne/babaların eğitim düzeyi arttıkça bilgisayarı evdeki ortak kullanım alanında 

bulunmasını isteme oranlarının arttığı (Erişti ve ark. 2008); bunun nedeninin de ailelerin 

bilgisayarın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili yaşadıkları yoğun kaygıdan 

kaynaklandığı düşünülmektedir (Willoughby 2008; Erişti ve ark. 2008; Subrahmanyam 

ve ark. 2001). Ayrıca anne/babaların eğitim düzeyleri arttıkça içerik filtreleme 

programlarını kullanma oranlarının arttığı saptanmıştır (Erişti ve ark. 2008).  

Çocukların televizyon seyretme, bilgisayar/internet kullanımı ve gazete okuma 

alışkanlıkları ile anne/babalarının eğitim seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu; 

anne/babaların eğitim seviyeleri yükseldikçe çocukların bilgisayar/internet kullanımı ile 

gazete okuma alışkanlığının arttığı belirtilmektedir (Toruk 2008). 

2.2. Bilgisayar Kullanımı – Etkileri  

Günümüz toplumunda bilgisayar kullanımı sağladığı kolaylıklar ve olumlu 

etkilerinin yanında, bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımından kaynaklanan sorunları da 

beraberinde getirmektedir (Cengizhan 2005). Bilgisayar kullanımının çocuk sağlığı 
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üzerine olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğunu savunan farklı görüşler bulunmaktadır 

(Greenfield ve Yan 2006; Subrahmanyam ve ark. 2001).  

Olumlu Etkileri 

Bilgisayar, bilinçli ve kontrollü kullanıldığında çocukların bilişsel becerilerinin 

gelişimi üzerinde olumlu etkiler meydana getirir (Sung ve ark. 2008, Fairlie 2005, 

Kacar ve Doğan 2007, Attewell ve ark. 2003, Subrahmanyam ve ark. 2001, Greenfield 

ve Yan 2006). Skemp (1986) çocukların zihinsel gelişmelerine katkı veren zihinsel 

aktivitelerden hoşlandıklarını belirtmektedir.  

Literatürde, çocukların 3-4 yaşından itibaren yetişkin bireyler rehberliğinde 

bilgisayarla tanışabileceği ve bilgisayarla eğitimin öğrenmeyi eğlenceli hale getireceği 

belirtilmektedir (Kacar ve Doğan 2007). Kacar ve Doğan‟ ın 6 yaş grubu çocuklarına 

sayı (1‟ den 10‟ a kadar) ve şekil (kare, daire, üçgen, dikdörtgen) kavramlarını 

kazandırmada “Bilgisayar Destekli Eğitim” (BDE) ve “Geleneksel Eğitim” (GE) 

yöntemlerinin etkililiğinin  karşılaştırıldığı araştırmada, BDE alan deney grubu 

öğrencilerinin GE alan kontrol grubu öğrencilerine göre şekil kavrama düzeylerinin ve 

sayı kavrama düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur (Kacar ve Doğan 2007). 

Grafiklerle donatılmış bilgisayar oyunlarının, çocukların sembolik kodları çözme, 

mantıklı düşünme, stratejik plan yapma yeteneklerini de geliştirdiği belirtilmektedir 

(Sung ve ark. 2008, Fairlie 2005; Subrahmanyam 2001).  

Lee‟ nin (2005) Kore‟ de 3. ve 6. sınıfa giden 238 ilkokul öğrencisini 

matematiksel kavramların bulunduğu (sayılar, kare, üçgen vb.) bilgisayar oyununu 

düzenli olarak günde 3 saatten fazla oynayanlar, 1-3 saat arasında oynayanlar ve 1 

saatten az süre ile oynayanlar olmak üzere 3 gruba ayırarak gerçekleştirdiği araştırmada, 

günde 3 saatten fazla bilgisayar oyunu oynayan öğrencilerin 1-3 saat ile 1 saatten daha 

az oynayanlara göre şekilsel yaratıcılıklarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Olumsuz Etkileri 

Çocuklarda bilişsel düzeyde öğrenme, fiziksel ve duygusal olarak 

gerçekleşmektedir. Wartella ve ark. (2002) bilgisayar kullanımının çocukların 

gelişimsel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını, bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının 

çocuklarda kendi kendini motive etme, hayal gücü ve yaratıcılık gibi alanlarda negatif 

etki oluşturacağını savunmaktadır. Sadece içerik nakleden mekanik bir modelden oluşan 
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bilgisayarın çocukların mantıklı düşünme yeteneklerini azaltarak öğrenmede gecikmeye 

ve dil gelişimi problemlerine yol açtığı da belirtilmektedir (Dertouzos 2005).  

Uzun süre bilgisayar kullanımı sonucunda en sık yaşanılan fizyolojik sorunun 

göz yorgunluğu/göz kızarıklığı olduğu belirtilmiştir (Erişti ve ark. 2008). Ekrana sürekli 

bakmak, gözünde herhangi bir hastalık olmayan kişide göz kırpma refleksinin sıklığının 

azalmasına neden olur. Göz kırpma refleksi sıklığının azalması gözlerin gözyaşı ile 

yeterince ıslanamamasına ve buna bağlı olarak gözlerde yorulma, sulanma, bulanık 

görme ve kişide baş ağrısı gibi belirtiler oluşturabilir. Kırma kusuru olanlarda (miyop, 

hipermetrop vb.) ekrandaki görüntüleri netleştirebilmek için uyum sağlamaya çalışan 

göz kasları zorlanmakta ve kısa sürede yorulmaktadır (Yılmaz 2007; Dertouzos 2005).  

Göz yorgunluğu/göz kızarıklığını, yaşanılan diğer fizyolojik sorunlar  sırasıyla 

sırt/boyun ağrısının, eklem/kas ağrısının (Dertouzos 2005), baş ağrısının, yorgunluğun 

ve uykusuzluğun izlediği belirtilmektedir (Erişti ve ark. 2008; Chisholm 2006; Fairlie 

2005). 

Bilgisayar ergonomisine ilişkin araştırmalar uygun olmayan bilgisayar çalışma 

ortamlarının kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının oluşmasına yol açan bir etken 

olduğunu ortaya koymaktadır (Erişti ve ark. 2008; Dertouzos 2005). Monitörlerin ve 

klavyelerin genelde çok yüksek olarak yerleştirilmesi çocukların monitörü izlerken 

boyun bölgesinde fazla gerilme olmasına, bilek ve bacaklarının yanlış açıyla durması 

nedeniyle kas ve tendonlarda gerilmeler olmasına neden olabilmektedir. Bunun nedeni 

kullanılan ürünlerin çocuktan ziyade yetişkinlerin ergonomisine uygun olması olarak 

gösterilmektedir. Amerikan Mesleki Terapi Derneği (American Occupational Therapy 

Association-AOTA) uzun süre bilgisayar kullanan çocukların kas-iskelet sistemi 

rahatsızlıklarını azaltabilmek için her bir saatte 10 dakika ara vermelerini önermektedir 

(Dertouzos 2005).  

Son otuz yılda çocuk ve adolesanlarda obezite prevalansı artış göstermiştir 

(Parlak ve Çetinkaya 2007; Çamurdan 2007). Özellikle kentlerde yaşayan çocuklarda 

daha sık görülen obezitenin (Parlak ve Çetinkaya 2007) oluşmasında etkili olan çevresel 

faktörler; anne/babadan edinilen beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği, uzun 

süre bilgisayar kullanma ve televizyon seyretme yer almaktadır (Günöz 2002). Çocuklar 

bilgisayar ya da televizyon karşısında uzun ve hareketsiz saatler geçirmekte, bu uzun 

saatlerde kalori bakımından da yüksek enerjili olan abur-cubur besinleri 
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tüketmektedirler. Dolayısıyla uzun süre bilgisayar kullanımı ile yüksek enerjili besin 

tüketimi artmakta ve azalan fiziksel etkinlik ile obezite gelişmektedir (Parlak ve 

Çetinkaya 2007; Çamurdan 2007; Dertouzos 2005). 

Henüz araştırmalarla desteklenemeyen fakat sağlık açısından riskli olan 

radyasyona maruz kalma da bilgisayarın olumsuz etkileri arasında sayılmaktadır 

(Dertouzos 2005).  

Bilgisayar fizyolojik sorunlara neden olabilirken psikosoyal sorunlara da neden 

olmaktadır (Dertouzos 2005). Araştırmalar özellikle şiddet içerikli davranışlar ile 

bilgisayar kullanımı arasında ki ilişkiyi açıklamaktadır (Carnagey ve ark. 2007; Gentile 

ve ark.2007; Colwell ve Payne 2000). 

ABD‟ de 8. ve 9. sınıfa giden 607 öğrenci ile yapılan bir araştırmada hergün 

düzenli olarak şiddet içerikli bilgisayar ya da video oyunu oynayan çocukların okul 

başarılarının da daha düşük olduğu, öğretmenleri ile daha çok tartıştıkları, arkadaşları 

ile daha çok kavga ettikleri ve saldırgan tavırlar sergilemeye daha yatkın oldukları  

belirtilmiştir (Gentile ve ark. 2004).  

Çocuğun çevresiyle etkileşim halinde olması, onun sosyalleşmeyi öğrenme 

sürecini etkilemektedir. Yaşıtları ile etkileşimlerinin, toplumsal gelişimleri, kişisel 

dengeleri ve sosyal yeterlilikleri üzerinde büyük etkisi vardır (Öztürk ve ark. 2007). Bu 

anlamda uzun süre bilgisayar kullanan çocukların normal hayatta arkadaşlarıyla 

yüzyüze iletişim kurmakta zorlandıkları ve bunun da sosyal izolasyona neden olduğu 

(Colwell ve Payne 2000), internet bağımlılılarının depresyona yatkınlıklarının daha 

yüksek olduğu (Mathew ve ark. 2001; Martin ve Schumacher 2000), özellikle okul 

çağındaki çocuklarda uygun olmayan sitelerin kullanılması, uygunsuz ve gereksiz 

sohbetlerin gerçek hayattan kopmaya ve çevreye karşı duyarsızlaşmaya neden olduğu 

bildirilmektedir (Cengizhan 2005; Çamurdan 2007; Chisholm 2006; Fairlie 2005; 

Gentile ve ark. 2004; Colwell ve Kato 2003). 

Bilgisayarın kontrolsüz kullanımında konsantrasyonda azalma, görme 

problemleri, yemek yeme düzeninde bozulma ve dikkat eksikliği gibi olumsuz etkilerin 

görülebileceği ve bunlara bağlı olarak okul başarısında azalma olabileceği 

açıklanmaktadır (Dertouzos 2005). Bazı araştırmacılar da bilgisayarın okul başarısını 

arttırdığını, özellikle evde bilgisayarın olmasının öğrencinin akademik başarısı 

açısından bir avantaj olduğunu  savunmakta iken (Fairlie 2005) bazı araştırmacılar da 
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evlerinde bilgisayar bulunan ailelerin çocuklarının okuldaki akademik başarılarının 

daha düşük olduğunu ve nedenleri arasında da kullanım süresi ile sıklığının önemli bir 

rol oynadığını belirtmişlerdir (Erişti ve ark. 2008).  

1990‟ lı yılların ortalarından itibaren psikiyatri literatüründe yer alan internet 

kullanımına sınırlama getirememe, sosyal veya akademik zararlarına rağmen 

kullanımına devam etme ve internete ulaşımın kısıtlandığı durumlarda yoğun anksiyete 

duyma gibi belirtilerle kendini gösteren „internet bağımlılığı‟ da olumsuz etkiler 

arasındadır (Öztürk ve ark. 2007).  

2.3. Bilgisayar Kullanımı - Okul HemĢiresi 

Okul sağlığı; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, 

geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve 

dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için  yapılan çalışmaların tümü olarak 

tanımlanır. Okul sağlığı hizmetleri, Türkiye‟ de ilk kez 1930 yılında yürürlüğe giren 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile devletin yükümlülüğünde olup, 1961 tarihli 224 sayılı 

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanunun 154 sayılı yönergesi ile 

sağlık ocaklarına verilmiştir (http://www.hm.saglik.gov.tr/OkulSagligi.pdf; Bulduk ve 

Pek 2005; Seçginli ve ark. 2004). 

Okul sağlığı hizmetleri; birey, aile, toplum ve sağlık profesyonelinin işbirliğini 

gerektiren hizmetlerdir (Seçginli ve ark. 2004). Okul sağlığı ekibinde okul hekimi, okul 

hemşiresi , öğretmen, okul yöneticileri, veliler, sosyal hizmet görevlisi, okul psikoloğu, 

diş hekimi ve odiyologlar yer alır (http://www.hm.saglik.gov.tr/OkulSagligi.pdf; 

Seçginli ve ark. 2004; Bulduk ve Pek 2005). Bu anlamda okul sağlığı hizmetleri 

özellikle sosyo-ekonomik farklılıkların belirgin olduğu toplumlarda sağlık 

hizmetlerinden yararlanamayan çocuklara ulaşma olanağı sağlayabilmesi bakımından 

oldukça önemlidir. Ülkemizde 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu‟ nun 3. 

maddesinde ve 01/02/2005 tarihli ve 2005/15 sayılı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesi‟ nde okul hemşirelerinden; koordinasyon, 

sağlık eğitimi, ilk yardım, ailelere bilgi vererek yönlendirme, okulda çıkabilecek bazı 

küçük sorunları çözme, okul sağlık kayıtlarının tutulması ve aşıların yapılması 

beklenmektedir (http://www.hm.saglik.gov.tr/OkulSagligi.pdf). Ancak ülkemizde sağlık 

ocakları tarafından yürütülen okul sağlığı hizmetleri, sağlık ocaklarının bölgelerinde 

bulunan ilkokullara yönelik bağışıklama ve ilkokul birinci sınıflara yılda bir kez yapılan 

http://www.hm.saglik.gov.tr/OkulSagligi.pdf
http://www.hm.saglik.gov.tr/OkulSagligi.pdf
http://www.hm.saglik.gov.tr/OkulSagligi.pdf
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sağlık taramaları ile sınırlıdır (Güler ve Kubilay 2005). Oysa okul hemşireliğinin 

gelişmiş olduğu ABD‟ de Ulusal Okul Hemşireleri Birliği (National Association of 

School Nurses - NASN) tarafından okul hemşirelerinin; okulda öğrencilerin fiziksel, 

psiko-sosyal sağlığını etkileyebilecek her soruna ilişkin; önlem alma, riskleri belirleme, 

iyileştirme ve rehabilitasyon aşamalarının her birinde görev yetki ve sorumlulukları 

ayrıntılı olarak tanımlanmış olup bu doğrultudaki uygulamaların oldukça başarılı olduğu 

belirtilmektedir (http://www.nasn.org). 

Okul sağlığı hemşiresi, fiziksel ve ruhsal olarak öğrencilerin sağlıklı yaşam 

biçimi davranışlarının kazandırılmasında ve risklerin belirlenmesinde önemli bir role 

sahiptir (Bulduk ve Pek 2005; Güler ve Kubilay 2005). Bu anlamda bilgisayarın bilinçli 

ve kontrollü kullanımını sağlamak öncelikle anne/babanın elindedir. Okul hemşireleri 

anne/babaları ve öğrencileri bilinçlendirmeli, okuldaki diğer sağlık çalışanlarını 

bilgisayarın bilinçli ve kontrollü kullanıldığında olumlu katkı sağlayacağı konusunda 

eğitmelidir.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer  

Araştırma, ülkenin farklı sosyo-ekonomik kesiminden insanları barındıran, 

metropoliten kent İstanbul ilinde yapıldı. İstanbul ilinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟ ne bağlı ilköğretim okullarını temsil ettiği düşünülen 

8 resmi, 5 özel olmak üzere toplam 13 ilköğretim okulunun 6., 7. ve 8. sınıflarında 

2008-2009 bahar döneminde öğrenim gören öğrencilerle gerçekleştirildi. Araştırmanın 

yapıldığı okulların tamamına yakınında hemşire bulunmamakta idi.  

3.2. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma evrenini Şubat 2009 -  Nisan 2009 tarihleri arasında İstanbul‟ daki 

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟ ne bağlı ilköğretim okullarında öğrenim gören 

öğrenciler oluşturdu. Belirtilen süre içinde, rastgele yöntem ile belirlenen ilköğretim 

okullarından, basit rastgele küme örneklem yöntemi ile belirlenen 6., 7. ve 8. sınıflarda 

öğrenim gören öğrenciler araştırma kapsamına alındı.  

Araştırmada örneklem büyüklüğü; %95 olasılıkla (alfa=0,05), d=0,005 sapma ile 

olayın görülme sıklığı %60 (Arnas 2005, Samuel ve Tatia 2001, Colwell ve Payne 

2000) kabul edilerek n=t
2
xpxq/d

2
 formülü ile hesaplandı (Chernick ve Friis 2003, 

Karataş 2004). Her bir sınıf (6., 7. ve 8. sınıflar) ve her bir okul türü (devlet okulu ve 

özle okul) için n=364 olarak saptandı. Örneklem grubu üç sınıfta (6., 7. ve 8. sınıflar) ve 

iki değişik okul türünde (devlet okulu ve özle okul) öğrenim gören öğrencilerden 

oluşacağından örneklemin en az 1820 [364x(3+2)] öğrenciden oluşması gerektiği 

belirlendi. 

Her bir sınıf küme olarak düşünüldü ve İstanbul Şişli‟ deki her bir sınıfta 

bulunan öğrenci sayısı özel okullarda 10-25, resmi okullarda 20-40 arasında olduğundan 

araştırmada sınıf büyüklüğü ortalama özel okullar için 17, resmi okullar için 30 olarak 

kabul edildi. Olabilecek veri kayıpları göz önünde bulundurularak yaklaşık 2500 

öğrenciden veri toplanması düşünüldüğünde özel okullar için 20 sınıfta (340/17), resmi 

okullar için 72 sınıfta (2160/30) öğrenci olup toplam 92 sınıfta öğrenciye ulaşılmasına 

karar verildi.  
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Her bir sınıftan (6., 7. ve 8. sınıf) özel okullar için 17‟ şer, resmi okullar için 30‟ 

ar tane öğrenci alınması öngörüldüğünde 13 okul ile işbirliği yapılması gerektiği 

belirlendi. Öncelikle T.C. Şişli ilçesindeki ilköğretim okulları listelendi. Okullardan 8 

resmi ve 5 özel ilköğretim okulu kura ile belirlendi.  

Araştırma verileri belirlenen okulların 6., 7. ve 8. sınıflarında 2009 yılında 

öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı gönüllü kabul eden 2500 öğrenciden elde 

edildi. Veri toplama formunu eksik dolduran 196 öğrenci araştırma kapsamından 

çıkarılarıldı ve 2304 öğrenciden elde edilen veri değerlendirilmeye alındı. 

3.3. AraĢtırmanın Tipi 

Bu araştırma; tanımlayıcı ve kesitsel bir tasarımdır.  

3.4. AraĢtırma Soruları 

-     Öğrencilerin bir günde ortalama bilgisayar kullanım süresi nedir? 

-     Evde bilgisayar bulunmasının öğrencilerin kullanım süresine etkisi nedir? 

-     Öğrencilerin bilgisayar kullandığı alanların (mekan) dağılımı nasıldır? 

 - Öğrenciler bilgisayarı en çok hangi amaç/amaçlar doğrultusunda 

kullanmaktadırlar? 

-   Öğrencilerin okul türü, cinsiyet, sınıf, bir önceki yıl okul başarısı, aile yapısı, 

anne/baba eğitimi özelliklerine göre bilgisayar kullanım süresi arasında bir ilişki var 

mıdır? 

-    Bilgisayar kullanımı sonucu öğrencilerin yaşadığı olumsuz etkiler nelerdir? 

-    Öğrencilerin bilgisayara ilişkin düşünceleri nelerdir? 

3.5. AraĢtırmada Kullanılan Ölçüm Araçları 

Araştırmada, veriler araştırmacı ve danışman tarafından geliştirilen soru formu (Ek 

1) ile elde edildi. Formda öğrencilerin ve ailelerinin sosyo-demografik özelliklerini, 

öğrencilerin bilgisayarı hangi amaç/amaçlarla, hangi sıklıkta, ne kadar süre ile 

kullandıklarını, bilgisayar kullanımının olumsuz etkilerini ve öğrencilerin bilgisayar 

kullanımına ilişkin düşüncelerini belirlemeye yönelik sorular bulunmakta idi. Soru 

formunun kapsam geçerliliği için form 5 kişilik uzman (Ek–2) görüşüne sunuldu. 

Uzman görüşlerinin değerlendirmesinde Burns ve Grove tarafından geliştirilen Kapsam 
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Geçerliliği İndeksi (Content Validity İndex = CVI) kullanıldı (Wynd ve ark. 2003; Erefe 

2002). Uzmanlardan, her bir maddeyi anlaşılabilirliği açısından değerlendirilerek 1-4 

arası puan (1 puan: Uygun değil; 2 puan: Biraz uygun: 3 puan: Uygun; 4 puan: Tam 

uygun) vermeleri istendi. Yapılan değerlendirmede soruların %80‟ inin 3 ya da 4 puan 

aldığı ve soru formunun kapsam geçerliliği (CVI) 0.86 olarak belirlendi. 

3.6. Verilerin Toplanması 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve verilerin toplandığı okulların yer aldığı 

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟ nden izin (Ek-3) alındı. Hazırlanan veri toplama 

formu okul yönetiminin uygun gördüğü bir zamanda, araştırmacı tarafından öğrencilere 

sınıf ortamında dağıtılarak birbiriyle etkileşimde bulunmadan doldurmaları sağlandı. 

Uygulama öncesi öğrencilere araştırmanın amacı ve veri toplama aracı ile ilgili bilgi 

verildi. Öğrencilerin veri toplama formunu cevaplama süresi ortalama 20 ile 30 dakika 

arasında idi.  

3.7. Verilerin Değerlendirilmesi 

Veriler bilgisayar ortamında SPSS 11.00 programı kullanılarak değerlendirildi. 

Öğrencilerin ve ailelerinin demografik özelliklerine ilişkin veriler yüzdelik dağılımlar 

ile, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki verilerin sürekliliğine göre varyans 

analizi (ANOVA), t-testi ve tukey testi analizleri ile yapıldı. 

3.8. AraĢtırmada Sınırlılıklar 

- Araştırma örneklemi İstanbul Şişli İlçesi‟ ndeki ilköğretim okullarında öğrenim 

gören öğrenciler ile sınırlıdır. 

- Araştırma verileri veri toplama formunda bulunan sorular ile sınırlıdır. 

- Araştırma sonuçları 6., 7. ve 8. sınıftaki öğrencilere ilişkin verilerle sınırlıdır.  
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4. BULGULAR 

İlköğretim ikinci basamak öğrencilerinde demografik değişkenlerin bilgisayar 

kullanım amacı, sıklığı, bilgisayar kullanım süresinin okul başarısına etkisini,  

bilgisayar kullanımının olumlu ve olumsuz etkilerini bilme durumlarını ve öğrencilerin 

bilgisayar hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan araştırma tanımlayıcı ve 

kesitsel bir tasarım olarak gerçekleştirildi.  

Araştırma bulguları dört başlık altında incelendi.  

I. Öğrenciler ile ailelerinin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulgular,  

II. Öğrencilerin bilgisayar kullanım sıklığı, süresi, kullanım alanı, amacı ve 

evde bilgisayar bulunma durumlarına ilişkin bulgular, 

III. Öğrencilerin okul türü, cinsiyet, sınıf, bir önceki yıl okul başarı düzeyi, 

aile yapısı, anne/baba eğitimi özelliklerinin bilgisayar kullanım durumu 

üzerine etkisini gösteren bulgular, 

IV. Öğrencilerin bilgisayar hakkındaki görüşlerine ve bilgisayar kullanımının 

olumsuz etkilerine ilişkin bulgular. 
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I. ÖĞRENCĠLERĠN VE AĠLELERĠNĠN SOSYO-DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠNE  

ĠLĠġKĠN BULGULAR 

Tablo 1-1‟ de öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler verilmiştir. 

Tablo 1-1: Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı (N=2304). 

DEĞĠġKEN n % 

Öğrencilerin Cinsiyeti    

Kız 1196 51,9 

Erkek 1108 48,1 

Sınıf   

6 863 37,5 

7 730 31,7 

8 711 30,9 

Okul Türü   

Resmi 1931 83,8 

Özel 373 16,2 

Geçen Yılki Okul BaĢarı Düzeyi   

Sınıf Tekrarı 35 1,5 

Sorumlu Geçtim 149 6,5 

Doğrudan Geçim 764 33,2 

Teşekkür Aldım 776 33,7 

Takdir Aldım 580 25,2 
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Öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin verilerin yer aldığı Tablo 1-1. 

incelendiğinde; çalışmaya katılanların çoğunluğunun kız (%51,9), 6. sınıf (%37,5) ve 

resmi okulda öğrenim gördüğü (%83,8) belirlendi. Bir önceki yılda okul başarı düzeyini  

sınıf tekrarı yaptım (%1,5) ya da sorumlu geçtim ( %8) şeklinde belirtenlerin oranının 

oldukça düşük olduğu belirlendi.  

Tablo 1-2‟ de öğrencilerin ailelerine ilişkin bazı özelliklerin dağılımı verilmiştir. 
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Tablo 1-2: Öğrencilerin Ailelerine ĠliĢkin Bazı Özelliklerin Dağılımı (N=2304). 

 

DEĞĠġKEN n % 

Anne Eğitimi    

Eğitimi Yok 77 3,3 

İlkokul 1054 45,7 

Ortaokul 435 18,9 

Lise 464 20,1 

Üniversite ve Üzeri  274 11,9 

Baba Eğitimi    

Eğitimi Yok 34 1,5 

İlkokul 730 31,7 

Ortaokul 542 23,5 

Lise 624 27,1 

Üniversite ve üzeri  374 16,2 

Aile Yapısı / Öğrencinin Kiminle YaĢadığı   

Çekirdek aile 1989 86,3 

Parçalanmış aile 156 6,8 

Geniş aile 159 6,9 

Öğrencilerin Ġfadesine Göre Ailenin Ekonomik Durumu   

İyi 856 37,2 

Orta 1286 55,8 

Kötü 162 7,0 

 

Tablo 1-2 incelendiğinde; öğrencilerin annelerinin ve babalarının çoğunluğu 

ilkokul mezunu olup %86.3‟ ünün çekirdek aile yapısına sahip olduğu, ailesinin 

ekonomik durumunun orta düzeyde olduğunu ifade ettiği belirlendi.  
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II. ÖĞRENCĠLERĠN EVDE BĠLGĠSAYAR BULUNMA DURUMU, BĠLGĠSAYAR  

KULLANIM  SIKLIĞI, SÜRESĠ, KULLANIM ALANI VE AMACINA ĠLĠġKĠġĠN BULGULAR  

 

Tablo 2-1‟ de öğrencilerin evde bilgisayarlar bulunma durumları ve bilgisayar 

kullanım süreleri verilmiştir. 

Tablo 2-1: Öğrencilerin Evde Bilgisayar Bulunma Durumu ve Her Bir KullanıĢta 

Ortalama Bilgisayar Kullanım Süreleri 

DEĞĠġKEN n % 

Evde Bilgisayar Bulunma Durumu (N=2304)   

Evet 1955 84,9 

Hayır  349 15,1 

Evdeki Bilgisayar Sayısı ( n=1955) *   

1 1445 73,9 

2 387 19,8 

3 85   4,3 

4 ve üzeri 38    1,9 

Bilgisayarın Evde Bulunduğu Yer **   

Ortak kullanım alanında (salon, oturma odası vb.) 667 34,1 

Anne/babamın yatak odasında 149  7,6 

Benim odamda 1009 51,6 

Kardeşimin/ablamın/ağabeyimin odasında 306 15,7 

Bilgisayarı Her Bir KullanıĢta Ortalama Kullanım Süresi   

1 satten az 607 26,3 

1-2 saat 1223 53,1 

3-4 saat 357 15,5 

5 saat ve üzeri 117   5,1 

 * Evde bilgisayarı oduğunu belirtenler üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 

 * *  Birden fazla cevap verilmiştir.  
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Çalışmaya katılan öğrencilerden (Tablo 2-1) %84,9‟ unun evinde bilgisayar 

bulunduğu, evlerinde bilgisayar bulunan öğrencilerin çoğunluğunun evinde (%73,9) bir 

adet bilgisayar olduğu ve bilgisayarın çoğunlukla (%51,6) kendi odasında olduğu ve 

bilgisayarı her bir kullanışta öğrencilerin %53,1‟ inin ortalama 1-2 saat kullandıkları 

belirlendi. 

Tablo 2-2‟ de  öğrencilerin haftalık/hafta içi/hafta sonu günlük ortalama 

bilgisayar kullanım süreleri verilmiştir.  

 

Tablo 2-2: Öğrencilerin Günlük Ortalama Bilgisayar Kullanım Süreleri (N=2304). 

Günde ortalama bilgisayar 

kullanım süresi/dk 

SÜRE  Standart 

Sapma (SS)  En  Az  En Çok Ortalama 

Hafta içi  .00 600.00 89.02 117.55 

Hafta sonu  .00 1080.00 153.11 210.72 

Tüm hafta  .27 737.14 107.33 134.98 

 

Tablo 2-2‟ de görüldüğü gibi öğrencilerin günde ortalama 107.33±134.98 

dk./gün, hafta içi 89.02±117.55 dk./gün, hafta sonu 153.1±210.72 dk./gün süre ile 

bilgisayar kullandıkları tespit edilmiştir.  

Tablo 2-3‟ de öğrencilerin bilgisayarı kullandığı yere (mekana) göre dağılımları 

verilmiştir. 
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Tablo 2-3: Öğrencilerin Bilgisayar Kullandığı Alana (Mekana) Göre Dağılımları* 

KULLANIM ALANI n % 

Evde  1955 84,9 

Akrabalarımın evinde (hala, dayı, teyze vb.) 1446 62,8 

Okulda 1329 57,7 

Arkadaşımın evinde   1186 51,5 

Internet kafede 776 33,7 

Kütüphanede 313 13,6 

Dershanede  137  5,9 

*Birden fazla cevap verilmiştir. 

 

Tablo 2-3‟ de görüldüğü gibi çalışmaya katılan öğrenciler bu soruya birden çok 

cevap vermişlerdir. Öğrencilerden  %84,9‟u evde, %62,8‟ i akrabalarının evinde (hala, 

dayı, teyze vb.),  %57,7‟ si okulda, %51,5‟ i arkadaşının evinde ve %33,7‟ si internet 

kafede bilgisayar kullandığını belirtmişlerdir.   

Tablo 2-4‟ de öğrencilerin bilgisayarı kullanım amaçlarına göre dağılımları 

verilmiştir.  
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 Tablo 2-4: Öğrencilerin Bilgisayar Kullanım Amaçlarına Göre Dağılımları 

 

 

Tablo 2-4‟ de görüldüğü gibi öğrenciler bilgisayarı en sık ödev yapmak (%66,9), 

merak ettiği konuları araştırmak/bilgi edinmek (%42,8),  tanımadığı insanlar ile sohbet 

etmek (%33,4) ve müzik dinlemek (%33,4) amacıyla kullanırken, %99‟ u facebooka 

katılmak, %81,4‟ ü alışveriş yapmak, %74,4‟ ü tanıdığı insanlar ile sohbet etmek 

amacıyla bilgisayarı hiç kullanmadığını belirtmiştir.  

 

 

 

KULLANIM AMACI 

Hiç Bazen Sık Çok Sık 

n          % n          % n          % n          % 

Film seyretmek  779 33.8 777 33.7 563 24.4 185 8.0 

Müzik dinlemek  282 12.2 467 20.3 785 34.1 770 33.4 

Program, film, müzik, 

oyun indirmek/yüklemek  
733 31.8 563 24.4 491 21.3 517 22.4 

Oyun oynamak  396 17.2 614 26.6 636 27.6 658 28.6 

Haberleri takip etmek  820 35.6 647 28.1 504 21.9 333 14.5 

Ödev yapmak  75 3.3 150 6.5 537 23.3 1542 66.9 

Tanımadığım insanlarla 

sohbet etmek  
405 17.6 497 21.6 633 27.5 769 33.4 

Tanıdığım insanlar ile  

uzun süre rahatça sohbet 

etmek 

1714 74.4 299 13.0 140 6.1 151 6.6 

Alışveriş yapmak  1876 81.4 218 9.5 122 5.3 88 3.8 

Merak ettiğim konuları 

araştırmak/bilgi edinmek  
205 8.9 391 17.0 723 31.4 985 42.8 

Birilerine sormaya 

çekindiğim/utandığım 

konular hakkında bilgi 

edinmek  

960 41.7 555 24.1 422 18.3 367 15.9 

Elektronik posta 

göndermek 
808 35.1 617 26.8 456 19.8 423 18.4 

Facebook‟a katılmak 2280 99.0 2 .1 7 .3 15 .7 



 26 

III. ÖĞRENCĠLERĠN ÖĞRENĠM GÖRDÜĞÜ OKUL TÜRÜ, CĠNSĠYET, SINIF, BĠR ÖNCEKĠ  

YIL OKUL   BAġARISI, AĠLE YAPISI, ANNE/BABA EĞĠTĠMĠ ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE BĠLGĠSAYAR 

KULLANIM SÜRESĠNĠ GÖSTEREN BULGULAR  

Tablo 3-1‟ de öğrencilerin ve ailelerinin tanımlayıcı özelliklerine göre 

öğrencilerin günlük ortalama bilgisayar kullanım süreleri ve karşılaştırma sonuçları 

verilmiştir. 

 

Tablo 3-1: Öğrencilerin ve Ailelerinin Tanımlayıcı Özelliklerine Göre Öğrencilerin 

Ortalama Bilgisayar Kullanım Sürelerinin KarĢılaĢtırılması (N=2304) 

ÖZELLĠKLER 

Bilgisayar Kullanım Süresi (dk./gün) 

Tüm Hafta  

Ort. ± SS 

Hafta Ġçi 

Ort. ±SS 

Hafta Sonu 

Ort. ±SS 

Okul Türü     

Resmi (n:1931) 107.49±134.93 90.29±118.54 150.48±209.34 

Özel (n: 373) 106.50±135.40 82.43±112.24 166.70±217.54 

Test Değeri*  t:  .129 

 p:  .897 

 t: 1.183 

       p:  .237 

t: 1.36 

 p:  .174 

Cinsiyet    

Kız (n: 1196) 93.01±123.17 78.41±107.92 129.52±186.22 

Erkek (n: 1108) 122.78±145.15 100.47±126.19 178.57±231.71 

Test Değeri* t: 5.288  

p:  .000 

t: 4.492  

p:  .000 

         t: 5.574 

 p: .000 

Sınıf    

 6. Sınıf 
a
 (n: 863)  87.29±116.20 70.60±102.53 129.01±186.22 

 7. Sınıf 
b
(n: 730)  116.43±143.95 95.82±122.06 167.94±231.48 

 8. Sınıf 
c 
(n: 711)  122.31±143.63 104.39±126.76 167.12±213.97 

Test Değeri** 

 

Fark 

F: 15.754 

p: .000 

a<b,c 

F: 18.165 

       p:  .000 

a<b,c 

      F: 9.088  

       p:  .000 

        a<b,c 
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Bir önceki Yıl Okul BaĢarı 

Düzeyi   
   

Sınıf tekrarı/sorumlu geçme
 a
 

(n: 184) 
151.98±187.16 125.49±154.37 218.22±306.76 

Doğrudan  geçme 
b
 (n: 764) 123.03±144.17 100.37±124.55 179.69±231.38 

Teşekkür/takdir alma
 c
 (n:1356) 92.42±117.90 77.67±105.60 129.29±176.27 

Test Değeri** 

 

Fark 

F:  23.976  

p:  .000 

a>b>c 

F:  19.022 

 p:  .000 

a>b>c 

F:  23.993  

p:  .000 

a,b>c 

Aile Yapısı     

Çekirdek aile (n: 1989) 107.00±135.34 88.71±117.16 152.73±211.58 

Parçalanmış aile (n: 156) 120.57±135.77 102.46±127.84 165.83±193.76 

Geniş aile (n: 159) 98.48±129.46 79.72±111.48 145.40±216.62 

Test Değeri** F:  1.098 

        p:  .334 

 F:  1.526 

 p:  .218 

F:  .394 

 p:  .675 

Anne Eğitimi     

Eğitimi Yok 
a
 (n: 77) 114.53±159.58 100.36±146.82 149.94±235.41 

İlkokul 
b 
(n: 1054) 91.74±120.20 76.72±105.41 129.30±190.05 

Ortaokul 
c
 (n: 435) 110.86±137.88 91.31±117.69 159.72±216.03 

Lise 
d
(n: 464) 129.08±149.65 106.15±132.29 186.40±233.73 

Üniversite ve üzeri 
e
(n:274) 122.82±143.72 100.48±121.49 178.68±219.54 

Test Değeri*** 

 

Fark 

F: 7.644 

 p:  .000 

b<d,e 

F: 6.278 

 p:  .000 

b<d,e 

F: 7.461 

 p:  .000 

b<d,e 

Baba Eğitimi    

Eğitimi Yok 
a
(n: 34) 93.55±137.99 82.90±125.04 120.18±190.44 

İlkokul 
b
(n: 730) 99.44±133.66 84.00±117.73 138.03±204.44 

Ortaokul 
c
(n: 542) 111.97±135.21 92.57±118.65 160.47±215.23 

Lise 
d
 (n: 624) 107.16±128.58 90.04±113.56 149.97±193.14 

Üniversite ve üzeri 
e
(n: 374) 117.54±146.58 92.52±121.68 180.08±241.69 

Test Değeri***                

 

Fark 

F: 1.409 

 p:  .228 

 

F:  .574 

 P:  .682 

 

F: 2.883 

 p:  .021 

b<e 

*Bağımsız gruplarda t testi; SS: 2302 

**Bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA); grupiçi SS: 2301, gruplararası:2 

*** Bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA); grupiçi SS: 2299, gruplararası:4 
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Öğrencilerin okul türüne ve cinsiyetine göre tüm hafta, hafta içi ve hafta sonu 

bir günde bilgisayar kullanım sürelerinin ortalamaları (dk./gün) bağımsız gruplarda t 

testi ile karşılaştırıldı (Tablo 3-1).  

- Okul türüne göre her üç zaman diliminde bilgisayar kullanım süreleri arasında 

anlamlı fark olmadığı (p>.05),  

- Cinsiyete göre tüm zamanlarda kız öğrencilerin erkek öğrencilerden anlamlı 

olarak (p<.001) daha kısa süre bilgisayar kullandığı belirlendi. 

Öğrencilerin sınıf düzeylerine, kendi ifadelerine göre bir önceki yıldaki okul 

başarı düzeylerine, aile yapısına, anne eğitim durumlarına ve baba eğitim durumlarına 

göre tüm hafta, hafta içi ve hafta sonu için bir günde bilgisayar kullanım sürelerinin 

ortalamaları (dk./gün) bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile 

değerlendirildi (Tablo 3-1). aile yapısına göre her üç zaman diliminde, baba eğitim 

durumuna göre tüm hafta ve hafta içi dışında diğer özellikleri ile öğrencilerin bilgisayar 

kullanım süreleri arasında çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu bulundu. Farkın hangi 

gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan ileri analizde (Tukey HSD);  

- Sınıf düzeylerine göre altıncı sınıfta öğrenim gören öğrencilerin yedinci ve 

sekizinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerden her üç zaman diliminde de anlamlı 

derecede daha kısa süre (p< .01) bilgisayar kullandığı, 

- Bir önceki yıldaki okul baĢarılarına göre sınıf tekrarı yapan/sorumlu geçen 

grubun doğrudan geçen (tüm hafta ve hafta içi sırasıyla; p: .023, p: .024) ve 

teşekkür/takdir alan gruptan (tüm hafta ve hafta içi her ikisi de; p: .000); 

doğrudan geçen grubun da teşekkür/takdir alan gruptan (tüm hafta ve hafta içi 

her ikisi de; p: .000) daha uzun süre  bilgisayar kullandığı,  

- Anne eğitim durumlarına göre annesi ilköğretim mezunu olan öğrencilerin 

annesi lise mezunu olanlardan (tüm hafta, hafta içi ve hafta sonu için p: .000) ve 

üniversite mezunu olanlardan (tüm hafta, hafta içi, hafta sonu sırasıyla; p: .006, 

p: .023, p: .005) anlamlı olarak daha uzun süre bilgisayar kullandıkları, diğer 

gruplar arasında anlamlı fark olmadığı (p>.05) saptandı. 

- Aile yapısına göre her üç zaman dilimine göre öğrencilerin bilgisayar kullanım 

süreleri arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı (p>.05), 
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- Baba eğitim durumlarına göre tüm hafta ve hafta içi anlamlı fark olmadığı 

(p>.05, Tablo 3-1) ancak hafta sonu babası ilköğretim mezunu olan öğrencilerin 

üniversite ve üzeri mezunu olanlardan (p: .015) anlamlı olarak daha kısa süre 

bilgisayar kullandıkları belirlendi.  

 

Tablo 3-2‟ de evde bilgisayar bulunma durumuna göre günlük ortalama 

bilgisayar kullanım sürelerinin karşılaştırma sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 3-2: Evde Bilgisayar Bulunma Durumuna Göre Günlük Ortalama 

Bilgisayar Kullanım Sürelerinin KarĢılaĢtırılması (N=2304) 

 

ÖZELLĠKLER 

Bilgisayar Kullanım Süresi (dk./gün) 

Tüm Hafta  

Ort. ± SS 

Hafta Ġçi 

Ort. ±SS 

Hafta Sonu 

Ort. ±SS 

Evde Bilgisayar Bulunma 

Durumu 
   

Var  (n: 1955) 118.51±140.21 98.46±122.01 168.65±219.38 

Yok  (n: 349) 44.69±74.47 36.14±67.56 66.06±121.10 

Test Değeri* t: 14.492 

 p:  .000 

t: 8.507 

 p:  .000 

t: 12.567 

p:  .000 

Kendi Odasında Bilgisayar 

Bulunma Durumu 
   

Var  (n: 1011) 129.22±144.26 107.19±125.76 184.29±225.82 

Yok  (n: 1293) 90.22±124.66 74.81±108.67 128.72±194.76 

Test Değeri* t: 6.830  

p: .000 

t: 6.504  

p: .000 

t: 6.222  

p: .000 

Evdeki Bilgisayar Sayısı    

Yok 
a
 (n: 349)  44.69±74.47 36.14±67.56 66.06±121.10 

1 adet 
b 
(n: 1445) 110.35±131.80 91.95±114.25 156.37±208.11 

2 ve daha fazla 
c
(n: 510) 141.63±159.60 116.90±140.20 203.44±245.47 

Test Değeri** 

 

Fark 

F: 57.051  

P:  .000 

a<b<c 

F: 52.330  

p:  .000 

a<b<c 

F:  46.246  

p:  .000 

a<b<c 

*Bağımsız gruplarda t testi; ss:2302 

**Bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA); grupiçi ss:2301, gruplararası:2 

 

Tablo 3-2 incelendiğinde; 

- Evinde bilgisayar bulunma durumuna göre grupların her üç zaman diliminde 

evinde bilgisayar olan öğrencilerin bilgisayar kullanma sürelerinin evinde 

bilgisayar olmayanlardan anlamlı olarak daha uzun süre (p<.001) bilgisayar 

kullandığı, 
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- Öğrencilerin kendi odasında bilgisayar bulunma durumuna göre her üç 

zaman diliminde; kendi odasında bilgisayarı olan öğrencilerin bilgisayar 

kullanma süreleri kendi odasında bilgisayar olmayanlardan anlamlı olarak daha 

uzun süreli (p<.001) olduğu belirlendi.  

- Öğrencilerin evdeki bilgisayar sayısına göre her üç zaman diliminde 

bilgisayar kullanım sürelerinin ortalamaları (dk./gün) bağımsız gruplarda tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) ile karşılaştırıldı; bilgisayar kullanma süreleri 

arasında istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı 

(p<.001). Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için yapılan ileri 

analizde (Tukey HSD) her üç zaman dilimine göre gruplar ayrı ayrı ikili olarak 

karşılaştırıldı. Tüm ikili gruplar arasında ileri derecede anlamlı fark olduğu 

belirlendi. Her üç zaman diliminde de; evinde bilgisayar olmayan gruptaki 

öğrencilerin bilgisayar kullanma sürelerinin evinde bilgisayar olan her iki 

gruptan (p: .000) anlamlı olarak daha az sürede bilgisayar kullandığı, evinde bir 

bilgisayar bulunan öğrencilerin bilgisayar kullanma sürelerinin de evinde iki ve 

daha fazla bilgisayar olanlardan anlamlı olarak daha az olduğu (p: .000) 

saptandı.  

 

Tablo 3-3‟ de öğrencilerin cinsiyetine göre bilgisayar kullanım amaçları 

karşılaştırılma sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 3-3: Öğrencilerin Cinsiyetine Göre Bilgisayar Kullanım Amaçlarının 

KarĢılaĢtırılması (N=2304) 

 

 

BĠLGĠSAYAR 

KULLANIM 

AMAÇLARI 

 

Öğrencilerin Cinsiyeti 

Sd          
2 
          p

 Kız (n: 1196) Erkek (n: 1108) 

Sayı      % Sayı      % 

Film seyretmek  727 60,8 798 72,0 1 32.445 .000 

Müzik dinlemek  1082 90,5 940 84,8 1 16.976 .000 

Program, film, müzik, oyun 

vb. indirmek/ yüklemek  
730 61,0 841    75,9 1 58.593 .000 

Oyun oynamak  889 74,3 1019  92,0 1 125.690 .000 

Haberleri takip etmek  715 59,8 769 69,4 1 23.228 .000 

Ödev yapmak  1167 97,6 1062 95,8 1 5.446 .020 

Tanıdığım insanlarla uzun süre 

rahatça  sohbet etmek  
989 82,7 910 82,1 1 .126 .723 

Yeni insanlarla tanışmak, 

sohbet etmek 
208 17,4 382 34,5 1 88.132 .000 

Alışveriş yapmak  195 16,3 233 21,0 1 8.488 .004 

Merak ettiği konuları 

araştırmak, bilgi edinmek  
1116 93,3 983 88,7 1 14.966 .000 

Birilerine sormaya 

çekindiği/utandığı konular 

hakkında bilgi edinmek  

669 55,9 675 60,9 1 5.878 .015 

Elektronik posta göndermek  723 60,5 773 69,8 1 21.911 .000 

Facebook‟ a katılmak  14   1,2 10 0,9 1 .183* .669 

 

Öğrencilerin bilgisayar kullanım amaçları cinsiyete göre karşılaştırıldığında 

erkekler bilgisayarı daha çok film seyretmek (%72), program/film/müzik vb. indirmek 

(%75,), oyun oynamak (%92), haberleri takip etmek (%69,4), yeni insanlar ile tanışmak 

(%34,5), alış-veriş yapmak (%21,0), birilerine sormaya çekindiği konular hakkında bilgi 

edinmek (%60,9), elektronik posta göndermek (%69,8) için kızlara göre anlamlı 

derecede daha fazla kullandığı;  kızların ise bilgisayarı daha çok müzik 

dinlemek(%90,5) ve merak ettiği konuları araştırmak/bilgi edinmek (%93,3), ödev 
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yapmak (%97,6), tanıdığı insanlar ile uzun süre sohbet etmek (%%82,7) için erkeklere 

göre anlamlı dercede daha fazla kullandığı belirlendi.  

 

IV. BĠLGĠSAYAR KULLANIMININ OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE ÖĞRENCĠLERĠN  

BĠLGĠSAYAR KULLANIMINA ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELERĠNĠ GÖSTEREN TANIMLAYICI  

ĠSTATĠSTĠKLER 

Tablo 4-1‟de uzun süre bilgisayar kullanımı sonucu oluşan öğrencilerin yaşadığı 

olumsuz etkiler verilmiştir.  

Tablo 4-1: Bilgisayar Kullanımının Olumsuz Etkileri* 

ETKĠLER 
        Evet 

Sayı % 

Göz yorgunluğu  1505 65,3 

Yorgun hissetme 1177 51,1 

Baş ağrısı  653 28,3 

Uykusuz kalma 537 23,3 

Ağrı (Eklem/Kas) 534 23,2 

Fazla abur-cubur yeme  531 23,0 

Yemek yeme düzeninde bozulma 279 12,1 

*Birden fazla cevap verilmiştir. 

 

Öğrencilere, bilgisayar kullanımlarına ilişkin yaşadıkları olumsuz etkiler 

sorulduğunda sırasıyla göz yorgunluğu, kendini yorgun hissetme, baş ağrısı, uykusuz 

kalma, eklem ve kas ağrılarının olması, fazla abur-cubur yeme ve yemek yeme 

düzeninin bozulması gelmektedir.  

Tablo 4-2‟ de öğrencilerin bilgisayar kullanımına ilişkin düşünceleri verilmiştir. 

 

 

 

 

 



 34 

Tablo 4-2: Öğrencilerin Bilgisayar Kullanımına ĠliĢkin DüĢünceleri (N=2304) 

DÜġÜNCELER 
Katılıyorum 

n               % 

Katılmıyorum 

n               % 

Kararsızım    

n              % 

Kullanmak sıkıcıdır, pek hoşlanmam 203 8.8 1841 79.9 260 11.3 

Kullanırken kendimi stresli 

hissederim 
235 10.2 1833 79.6 236 10.2 

Diğer insanlarla sağlıklı iletişim 

kurmamı engeller 
457 19.8 1467 63.7 380 16.5 

Kullanmakta kendimi yeterli bulurum 1584 68.8 387 16.8 333 14.5 

Öğrenemeyeceğim kadar karışıktır 224 9.7 1881 81.6 199 8.6 

Türkçenin düzgün kullanımını 

engeller 
754 32.7 1136 49.3 414 18.0 

Okul başarısını arttırır 675 29.3 838 36.4 791 34.3 

Kitaplardan daha öğreticidir 617 26.8 1222 53.0 465 20.2 

Aile içi çatışmalara neden olur 561 24.3 1396 60.6 347 15.1 

Aile çevresinden uzaklaştırır 657 28.5 1310 56.9 337 14.6 

Ödevlerimi daha kısa sürede 

bitirmemi sağlar 
1727 75.0 341 14.8 236 10.2 

Olumsuz arkadaş deneyimlerine 

neden olabilir 
918 39.8 978 42.4 408 17.7 

Ev dışında (internet kafede) kötü 

alışkanlıklar edinilmesine (sigara, 

alkol vb.) neden olabilir 

938 40.7 991 43.0 375 16.3 

Çevremdekiler bilgisayar başında 

uzun zaman geçirmemden şikayetçi 

olurlar 

979 42.5 989 42.9 336 14.6 

Yeni şeyleri daha çabuk öğrenmemi 

sağlar 
1613 70.0 368 16.0 323 14.0 

Zaman kaybına neden olur 954 41.4 936 40.6 414 18.0 
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Tablo 2-2‟ de görüldüğü gibi öğrencilerin %68.8‟ inin bilgisayar kullanımında 

kendini yeterli bulduğunu, %75‟ i ödevlerini daha kısa sürede bitirdiğini, %70.0‟ i yeni 

şeyleri daha çabuk öğrenmesini sağladığını, bunun yanında %41.4‟ ü zaman kaybına 

neden olduğunu bildirdiği belirlendi.  

Öğrencilerin %81.6‟ sı bilgisayarı öğrenemeyeceği kadar karışık bulmadığını, 

%79.9‟ u bilgisayar kullanmanın sıkıcı olmadığını, %79.6‟ sı kullanırken kendini stresli 

hissetmediğini, %63.7‟ si bilgisayarın diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurmayı 

engellemediğini, %49,3‟ ü Türkçe‟ nin düzgün kullanımını engellemediğini, %36,4‟ ü 

okul başarısını arttırmadığını, %53,0‟ ü kitaplardan daha az öğretici olduğunu, %60,6‟ 

sı aile içi çatışmalara neden olmadığını, %56,9‟ u aile çevresinden uzaklaştırmadığını, 

%42,4‟ü olumsuz arkadaş deneyimlerine neden olmadığını, %43,0‟ ü ev dışında 

(internet kafede) kötü alışkanlıklar edinilmesine (sigara, alkol) neden olmadığını, 

%42,9‟ u çevresindekilerin bilgisayar başında uzun zaman geçirmesinden şikayetçi 

olmadığını bildirdiği tespit edildi.  

Öğrencilerin tümünün bu grupta yer alan sorulara verdikleri cevapta kararsız 

olmadıkları görülmüştür.  

 



 36 

5. TARTIġMA 

Çalışma ilköğretim ikinci basamak öğrencilerinde bilgisayar kullanım durumunu 

belirlemek amacı ile tanımlayıcı ve kesitsel bir tasarım olarak gerçekleştirildi. Tartışma, 

bulguların veriliş sırası ile yapıldı.  

5.1. Öğrencilerin Ve Ailelerinin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Çalışmaya katılan 2304 öğrenci cinsiyet açısından ve öğrenim gördüğü sınıf 

açısından oranları benzerdi. Öğrencilerin çoğunluğu (%83,8) resmi okulda öğrenim 

görmekte olup bir önceki yıl da teşekkür aldığını (%33,7) belirtmişti (Tablo 1-1).  

Öğrencilerin çoğunluğu (%55.8) ailesinin ekonomik durumunun orta düzeyde 

olduğunu, annelerinin (%47,7) ve babalarının (%31,7) eğitim düzeyinin ilkokul 

düzeyinde olduğunu ve %86.3‟ ünün çekirdek aile yapısına sahip olduğunu belirtti 

(Tablo 1-2).  

5.2. Öğrencilerin Bilgisayar Kullanım Amacı, Sıklığı, Süresi, Kullanım Alanı ve  

Evde Bilgisayar Bulunma Durumuna ĠliĢkin Tanımlayıcı Bulguların TartıĢılması 

Bilgisayar kullanımı ile ilgili yapılan araştırmalarda, değişik ülke, kültür, 

araştırmanın yapıldığı yaş grubu ve farklı yıllara bağlı olarak evde bilgisayar bulunma 

oranının %7 ile %94,6 arasında değiştiği görülmektedir (Popovich ve ark. 2008; Bricolo 

ve ark. 2007; Fairlie 2005) ABD‟ de ulusal düzeyde yapılan araştırmada ailelerin 

bilgisayara sahip olma oranı 1983‟ te %7, 1997‟ de %44, 2001‟ de %56, 2003‟ de %62 

olarak belirlenmiştir (Popovich ve ark. 2008). Italya‟da bu oran 2002‟ de %46, 2003‟ de 

%56, 2004‟ de %58 olarak bildirilmektedir (Bricolo ve ark. 2007). Fairlie (2005) 16-18 

yaş grubu 4281 öğrenci ile yaptığı araştırmada öğrencilerin %94,6‟ sının evinde 

bilgisayar olduğunu bulmuştur. 

Ülkemizde Erişti ve ark. (2008)‟ nın 26 ilde 2000 aileden toplam 4819 katılımcı 

ile yaptıkları „İnternet Kullanımı ve Aile „ araştırmasında ailelerin %79‟ unun evinde en 

az bir tane bilgisayar bulunduğunu; Arnas (2005)‟ ın 3-18 yaş grubu 933 çocuk ile 

yaptığı araştırmada öğrencilerin %35,7‟ sinin evinde bilgisayar bulunduğu ve 

bulunanların %21,3‟ ünün bilgisayarın kendi odasında olduğunu; Kara ve ark. (2003)‟ 

nın 391 lise öğrencisi ile gerçekleştirdikleri araştırmada evinde kişisel bilgisayarı 

olanların oranının %43,1 olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada öğrencilerin %84,9‟ unun 
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evinde bilgisayar bulunduğu, %73,9‟ unda en az bir adet bilgisayar olduğu ve %51,6‟ 

sının bilgisayarın kendi odasında olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2-1). Çalışmada elde 

edilen evde bilgisayar bulunma oranı (%84,9) ve bilgisayar sayısı (bir adet %73,9)  

sonuçları, ülkemizde yapılan Erişti ve ark. (2008)‟ nın yaptığı çalışma sonucu ile ve 

ABD‟ de yapılan Fairlie (2005)‟ nin çalışma sonucu ile (%94,6) benzer iken Kara ve 

ark. (2003)‟ nın, Arnas (2005)‟ ın, Popovich ve ark. (2008 - %62) ile Bricolo ve ark. 

(2007 - %58)‟ nın yaptıkları çalışmalardan farklı bulunmuştur. Farklı  bulunmasında, 

çalışmanın yapıldığı yaş grubunun farklı olması ve yukarıda sözü edilen çalışma 

sonuçlarına göre (Popovich ve ark. 2008; Bricolo ve ark. 2007) bilgisayar kullanımının 

yıllara göre giderek artış gösterdiği göz önüne alındığında beş yıllık bir zaman diliminin 

geçmiş olması, bu dönemde teknolojideki hızlı ilerlemeler ve evde kullanımının 

yaygınlaşması etken olmuş olabilir.  

Bilgisayar kullanımı özellikle 1980‟ li yıllardan sonra yaygınlaşmıştır (Cesur ve 

Paker 2007). Günümüze kadar farklı ülke ve kültürlerde yapılan bilgisayar kullanım 

süresini gösteren prevelans çalışmaları incelendiğinde; Ho ve Lee (2001) öğrencilerin 

günde ortalama 137 dakikalarını (2 saat 17 dakika) bilgisayar kullanarak geçirdiklerini; 

Jennings (2000) haftada 270 dakika (günde 38,5 dakika) bilgisayar kullandıklarını; 

Bricolo ve ark. (2007) 2-11 yaş arası çocukların günde ortalama 44 dakika, 12-20 yaş 

arasındakilerin günde ortalama 174 dakika bilgisayar kullandıklarını saptamışlardır. 

Ülkemizde Erişti ve ark. (2008)‟ nın çalışmasında katılımcıların bir kerede ortalama 1-3 

saat arasında bilgisayar kullandıklarını, Arnas (2005) ise öğrencilerin evde günde 

ortalama olarak bilgisayar kullanmaya 49 dakika zaman ayırdıklarını belirlemişlerdir. 

Bu çalışmada öğrencilerin bilgisayarı her bir kullanışta ortalama kullanım süresi 

çoğunlukla (%53,1) 1-2 saat arasında bulunmuş olup (Tablo 2-1) sonuç Erişti ve ark. 

(2008)‟ nın çalışması ile benzerdir. Öğrencilerin bilgisayar kullanım süresi dakika 

bazında günde ortalama 107.33±134.98 dk.‟ dır (Tablo 2-2). Bu süre Ho ve Lee (2001)‟ 

nin çalışması ile elde edilen bulguya (137 dk./gün) yakın, Bricolo ve ark. (2007)‟ nın 

çalışma sonucundan (günde 174 dakika) daha kısa süreli olup Jennings (2000) (günde 

38,5 dakika) ve Arnas (2005)‟ ın çaışma sonucundan (49 dakika/gün) daha uzun 

sürelidir. Çalışma sonucunun Arnas (2005)‟ ın ve Bricolo ve ark. (2007)‟ nın çalışma 

sonucundan farklı bulunmasında çalışmanın yapıldığı yaş grubunun ve çalışmanın 

yapıldığı yıldan kaynaklandığı söylenebilir. Çalışma sonuçları geçmişten günümüze 

çocuk ve gençlerin bilgisayar karşısında daha fazla zaman geçirdiklerini göstermektedir.  
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Bilgisayar kullanımının en fazla olduğu alanlar hakkındaki yaygın görüş iş yeri 

ve internet kafeler olduğu, okulda, evde, arkadaş vb. kişilerin evlerinde bilgisayarın 

kullanımının daha az olduğu şeklindedir (Tanyeri ve ark. 2006; Toruk 2008). Taşpınar 

ve Gümüş (2005) çalışmasında internet kafe kullanıcılarının ağırlıklı olarak 

yükseköğretim düzeyinde öğrenim görmüş bireyler olduğunu ve daha çok evde 

bilgisayar bulunmadığı için internet kafeyi tercih ettikleri şeklindedir (Taşpınar ve 

Gümüş 2005). Bu çalışmada öğrencilerin çoğunluğunun (%84,9) evinde bilgisayar 

olduğu belirlenmiştir (Tablo 2-3). Dolayısıyla öğrencilerin evde bilgisayar kullanmaları 

beklenen bir sonuçtur. Ancak bu bulgular Tanyeri ve ark. (2006), Toruk (2008) ile 

Taşpınar ve Gümüş (2005)‟ ün çalışma sonuçlarından farklıdır. Farklı bulunma nedeni 

öğrencilerin çoğunun (%84,9) evinde bilgisayar olması ile açıklanabilir. Çünkü evde 

bilgisayar bulunması bilgisayar kullanım süresini doğru orantılı olarak etkilemekte, bu 

da bilgisayarın evde kullanım oranını arttırmaktadır (Jennings 2000).   

Bilgisayarı kullanım amacı demografik özelliklere göre de değişiklik 

göstermektedir (Keller2006; İnal ve Çağıltay 2005). Çocuklar arasında bilgisayarın en 

yaygın kullanım amaçları oyun oynamak, sohbet etmek, eğlenmek ve ödev yapmak 

şeklindedir (Erişti ve ark. 2008; Cesur ve Paker 2007; Wartella ve ark. 2002). Arnas 

(2005) bilgisayarın eğitim amaçlı kullanımının 11-18 yaş grubunda fazla olduğunu, 

eğlenmek ve internet erişimi sağlamak için kullanımının 14-18 yaş grubunda daha 

yaygın olduğunu belirtmektedir. Wartella ve ark. (2002) bilgisayarın internet erişimi 

sağlanarak kullanımında öncelikli kullanım amacının değiştiğini, elektronik posta 

göndermek ve online bilgisayar oyunu oynamanın ilk sıralarda yer aldığını 

bildirmektedir. Bu çalışmada öğrencilerin bilgisayarı en fazla ödev yapmak (%66,9), 

merak ettiği konuları araştırmak/bilgi edinmek (%42,8), tanımadığı insanlar ile sohbet 

etmek (%33,4) ve müzik dinlemek (%33,4) amacıyla kullandığı bulunmuştur (Tablo 2-

4). Çalışma bulgularından ödev yapmak ve sohbet etmek amacıyla bilgisayarın en çok 

kullanımı ülkemizde ve yurt dışında yapılan çalışmalar ile paralellik göstermektedir 

(Erişti ve ark. 2008; Cesur ve Paker 2007; Keller 2006; Wartella ve ark. 2002). Wartella 

ve ark. (2002) bilgisayarın internet erişimi sağlanarak en yaygın elektronik posta 

göndermek ve online bilgisayar oyunu oynamak amacı ile kullandığını belirtmiştir. 

Çalışma sonucunun Wartella ve ark. (2002)‟ nın çalışma sonucundan farklı bulunması 

bilgisayarın yurt dışında öncelikli kullanım amacının iletişim, ülkemiz çocuklarında ise 

iletişim yanında bilgi edinmek ve eğlence amaçlı kullanımından kaynaklanmış 
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olabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu çaılşmadan elde edilen „tanımadığı insanlar 

ile sohbet etme‟ bulgusu istenmeyen bir durumdur.   

5.3. Öğrencilerin Okul Türü, Cinsiyet, Sınıf, Bir Önceki Yıl Okul BaĢarı Düzeyi,  

Aile Yapısı, Anne/Baba Eğitimi Özelliklerinin Bilgisayar Kullanım Süresi Üzerine  

Etkisinin TartıĢılması 

Literatür taramasında okul türünün (resmi–özel) bilgisayar kullanım süresi ile 

ilişkisini gösteren veriye rastlanmamıştır. Çalışmada öğrencilerin okul türüne göre her 

üç zaman diliminde de (Tüm hafta/Hafta içi/Hafta sonu) bilgisayar kullanım süreleri 

arasında anlamlı fark olmadığı; resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin 

bilgisayar kullanım sürelerinini birbirine benzer olduğu bulunmuştur (Tablo 3-1).  

Cinsiyete göre bilgisayar kullanım sürelerine bakıldığında; literatürde genel 

olarak kabul edilen görüş erkeklerin kızlardan daha fazla bilgisayar kullandığıdır 

(Willoughby 2008; Chisholm 2006; Wartella ve ark. 2002; Subrahmanyam ve ark. 

2000; Colwell ve Payne 2000; Jennings 2000). Chisholm (2006) 8-18 yaş arası çocuk ve 

gençlerin günde ortalama 8 saatini bilgi ve iletişim araçlarını (bilgisayar, video oyunları, 

telefon vb.) kullanarak geçirdiklerini ve erkeklerin kızlara oranla bilgisayar/video 

oyunları/telefon kullanımına daha fazla zaman harcadıklarını bildirmektedir. Benzer 

şekilde Wartella ve ark. (2002), Subrahmanyam ve ark. (2000), Colwell ve Payne 

(2000) ve Jennings (2000) de erkeklerin kızlara göre bilgisayarı daha uzun süre 

kullandıklarını belirlemişlerdir. Willoughby (2008)‟ nin çalışmasında ise bilgisayar 

kullanım süresinin cinsiyetler arasında farklı olmadığı, kızların ve erkeklerin günde 

ortalama 1-2 saat bilgisayar kullandıkları; fakat kullanım amaçlarının farklı olduğu 

bildirilmiştir. Çalışmada tüm zaman dilimlerinde kız öğrencilerin (tüm hafta 

93.01±123.17 dk./gün; hafta içi 78.41±107.92 dk./gün; hafta sonu 129.52±186.22 dk./gün) 

erkek öğrencilerden (tüm hafta 122.78±145.15 dk./gün; hafta içi 100.47±126.19dk./gün; 

hafta sonu 178.57±231.71 dk./gün) daha kısa süre bilgisayar kullandığı, cinsiyet açısından 

aralarında istatistiksel olarak erkekler lehine anlamalı fark olduğu (Tablo 3-1; p: .000) 

belirlendi . Bu bulgu Chisholm (2006), Wartella ve ark. (2002), Colewll ve Payne 

(2000), Jennings (2000) ile Subrahmanyam ve ark. (2000)‟ nın çalışma bulgularıyla 

benzer; Willoughby (2008)‟ nin çalışma sonucu ile farklıdır. Bu farklılığın Willoughby‟ 

nin çalışma grubunun lise öğrencilerinden oluşmasından kaynaklandığı söylenebilir.  
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Literatürde bilgisayar kullanım süresinin yaş ile değiştiğini gösteren çalışma 

sonuçları bulunmaktadır (Arnas 2005; Wartella ve ark. 2002). Wartella ve ark. (2002) 

12-14 yaş grubu çocukların bilgisayarı diğer yaş gruplarına göre daha uzun süre 

kullandığını ve kullanım amacının elektronik posta göndermek, haberleri takip etmek, 

alış-veriş yapmak, sohbet etmek (chat yapmak), web sitesi oluşturmak vb. amaçları 

doğrultusunda olup geniş bir kullanım amacına sahip olduğunu; 15-17 yaş arasında 

kullanım süresinin 12-14 yaş arasındakiler kadar uzun olmadığını fakat daha çok 

internete bağlanmak amacıyla kullanıldığını bildirmektedir. Arnas (2005) çalışmasında 

11-13 yaş grubu çocuklarının bilgisayar kullanma ve bilgisayar oyunları oynamaya 

diğer etkinliklerden daha fazla zaman ayrıdıklarını saptamıştır. Bu çalışmada 

öğrencilerin yaşına göre bilgisayar kullanım süresi değerlendirildiğinde tüm zaman 

dilimlerinde 7. ve 8. sınıfta (13 ve 14 yaşındakiler) öğrenim gören öğrencilerin 6. sınıfta 

(12 yaşındakiler) öğrenim gören öğrencilere göre daha uzun süreli bilgisayar 

kullandıkları şeklindedir (Tablo 3-1; tüm hafta F: 15.754, p: .000; hafta içi F: 18.165, p: 

.000, hafta sonu F: 9.088, p: .000). Elde edilen bu bulgu Arnas (2005) ile Wartella ve 

ark. (2002)‟ nın çalışma sonuçları ile benzerdir.  

Okul başarısı ve bilgisayar kullanımı arasında bilgisayarın kullanım sıklığı, 

kullanım süresi ve kullanım amacına bağlı olarak akademik başarıda artma ya da 

azalma olduğu savunulur (Çamurdan 2007; Dertouzos 2005; Fairlie 2005). Kubey ve 

ark. (2001)‟ nın 576 üniversite öğrencisi ile yaptıkları araştırmada öğrencilerin %40‟ 

ının bilgisayarı uzun süre kullanmaları sonucu akademik başarılarının azaldığı ortaya 

konmuştur. Fairlie (2005) ise evde bilgisayarı olan öğrencilerin olmayanlara göre okul 

başarılarının daha yüksek olduğunu (olanların %95,2‟ si başarılı, olmayanların %85,4‟ ü 

başarılı) fakat kontrolsüz kullanımında bu durumun negatif yönde değişeceğini 

bildirmiştir. Ülkemizde Erişti ve ark. (2008)‟ nın çalışmasında günde ortalama 1-3 saat 

bilgisayar kullanan öğrencilerin 1 saatten az kullananlara göre akademik başarılarının 

daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada öğrencilerin bir önceki yıl okul başarı 

düzeyleri öğrencilerin ifadelerine göre incelenmiş, tüm zaman dilimlerinde sınıf tekrarı 

yapan ve sorumlu geçen öğrencilerin (tüm hafta 151.98±187.16 dk./gün; hafta içi 

125.49±154.37 dk./gün; hafta sonu 218.22±306.76 dk./gün)  doğrudan geçen (tüm hafta 

123.03±144.17 dk./gün; hafta içi 100.37±124.55 dk./gün; hafta sonu 179.69±231.38 

dk./gün), teşekkür ya da takdir alan öğrencilerden (tüm hafta 92.42±117.90 dk./gün; hafta 

içi 77.67±105.60 dk./gün; hafta sonu 129.29±176.27 dk./gün) daha uzun süre bilgisayar 
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kullandıkları, hatta doğrudan geçen öğrencilerin de teşekkür ya da takdir alanlardan 

daha uzun süre bilgisayar kullandığı belirlenmiş ve aradaki fark (tüm hafta F: 23.976, p: 

.000; hafta içi F: 19.022, p: 000; hafta sonu F: 23.993, p: .000) istatistiksel olarak çok 

ileri derecede anlamlı bulunmuştur (Tablo 3-1). Çalışmada elde edilen bu bulguya göre 

öğrencilerin bilgisayar kullanım süresi arttıkça akademik başarının azaldığı 

görülmektedir. Bilgisayar kullanım süresi ile akademik başarı arasında çalışmadan elde 

edilen sonuçlar  literatür (Erişti ve ark. 2008; Kubey ve ark. 2001) doğrultusundadır. 

Çalışmada aile yapısının bilgisayar kullanım süresini etkilemediği, aile yapısına 

göre her üç zaman diliminde de öğrencilerin bilgisayar kullanım süreleri arasında fark 

(tüm hafta F: 1.098, p: .334; hafta içi F: 1.526, p: .218; hafta sonu F: .394, p: .675) 

olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 3-1). Yapılan literatür taramasında da bilgisayar 

kullanım süresi ve aile yapısı arasındaki ilişkiyi açıklayan veriye rastlanmamıştır. 

Literatürde anne/babaların çoğu bilgisayar kullanımını çağ ile uyumlu olma 

olarak algılamakta ve çocuklarını bilgisayar kullanımı konusunda desteklemekte (Cesur 

ve Paker 2007) ancak kullanımının kontrol altında tutulması gerektiği konusunda da 

yoğun kaygı yaşamakta oldukları (Erişti ve ark. 2008; Holloway 2007) yer almaktadır. 

Holloway (2007) ve Willoughby (2008) çalışmalarında anne/babaların eğitim düzeyi 

arttıkça  çocuklarının bilgisayar kullanmaları konusunda daha destekleyici davrandıkları 

ve bunun çocukların bilgisayarı kullanım süresini arttırdığını fakat bilgisayarın olumsuz 

etkilerinden dolayı da anne/babaların yoğun kaygı yaşadıkları ortaya konmuştur. Bu 

çalışmada anne eğitim düzeyinin çocuğun bilgisayar kullanım süresini etkilediği, 

ilkokul mezunu olan annelerin çocuklarının bilgisayarı daha kısa süre (tüm hafta 

91.74±120.20 dk./gün; hafta içi 76.72±105.41 dk./gün; hafta sonu 129.30±190.05 dk./gün) 

kullandıkları ve eğitim düzeyi arttıkça kullanım süresinin de arttığı (tüm hafta F: 7.644, 

p: .000; hafta içi F: 6.278, p: .000; hafta sonu F: 7.461, p: .000) belirlendi (Tablo 3-1). 

Çalışmada babaların eğitim durumlarına göre öğrencilerin bilgisayar kullanma 

sürelerinin yalnız hafta sonu için babası üniversite ve üzeri eğitimli olan öğrencilerin 

(180.08±241.69) babası ilkokul mezunu olan öğrencilere (138.03±204.44) göre kullanım 

sürelerinin daha uzun (F: 2.883, p: .021) olduğu saptandı (Tablo 3-1) ve sonuç 

beklendik bir sonuç olarak yorumlandı. Ülkemizde Erişti ve ark. (2008)‟ nın 

çalışmasında ilkokul mezunu anne/babaların daha yüksek düzeyde eğitime sahip 

anne/babalara göre bilgisayarın, bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımından kaynaklanan 
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sorunlara daha az duyarlı olduklarını, ebeveynlerin eğitim düzeyi arttıkça kontrol amaçlı 

içerik filtreleme programlarını daha çok kullandıklarını fakat süre kısıtlaması 

getirmediklerini, bilgisayarın evdeki ortak kullanım alanında bulunmasını isteme 

oranlarının arttığını ve çocuklarını daha sık denetledikleri saptanmıştır. Bu çalışmada da 

anne/baba eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin bilgisayarı kullanım sürelerinin arttığı 

tespit edilmiş olup Erişti ve ark. (2008)‟ nın çalışma sonucu ile benzerdir. Arnas (2005) 

çalışmasında anne/babaların eğitim düzeyi arttıkça evdeki kitle iletişim araçlarının 

sayısının arttığını, bilgisayarın çoğunlukla (%21,3) çocuğun kendi odasında 

bulunduğunu, öğrencilerin bilgisayar kullanmaya hafta  sonu hafta içinden daha fazla 

zaman ayırdıklarını ve anne/babaların bilgisayarın hafta içi kullanımı hakkında 

çocuklarına süre kısıtlaması getirdiklerini belirlemiştir (Arnas 2005).  Bu çalışmada 

evde bilgisayar bulunmasının (t: 14.492; p: .000) ve bilgisayarın öğrencinin kendi 

odasında olmasının (t: 6.830, p: .000) günlük kullanım süresini arttırdığı, evde bulunan 

bilgisayar sayısına göre de günlük ortalama kullanım süresinin (F: 57.051, p: .000) 

arttığı ve evde bilgisayarı olanların hafta sonu (168.65±219.38 dk./gün) hafta içine 

(98.46±122.01 dk./gün) göre daha uzun süre bilgisayar kullandıkları tespit edildi (Tablo 

3-2).  Elde edilen sonuçların Arnas (2005)‟ ın çalışmasında da belirtildiği gibi 

anne/baba eğitim düzeyi ile ilişkili olabileceği düşünüldü.  

Bilgisayar iletişim, film seyretmek, müzik dinlemek, oyun oynamak, haberleri 

takip etmek, ödev yapmak, program indirmek/yüklemek, alış-veriş yapmak, bilgi 

edinmek vb. amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır (Cesur ve Paker 2007; Odabaşı ve 

ark. 2007). Internet aracılığı ile son gelişmelerin anında takip edilebiliyor olması ve 

sağladığı iletişim kolaylıkları ile de diğer kitle iletişim araclarına göre daha evrenseldir 

(Willoughby 2008; Toruk 2008).   Çocukların bilgisayarı hangi amaç ile kullandığı 

farklı demografik özelliklere göre değişiklik göstermekte olup cinsiyet bu demografik 

değişkenler arasında en önemli olanıdır (Keller 2006). Araştırma sonuçlarına göre 

erkeklerin kızlara göre bilgisayarı kullanım amaçlarının daha geniş olduğu ve 

bilgisayarda daha fazla zaman harcadıkları bildirilmektedir (Wartella ve ark. 2002; 

Mumtaz 2001). Chisholm (2006) kızların daha çok sohbet sitelerinde; erkeklerin online 

oyunlarda daha fazla zaman harcadıklarını, Wartella ve ark. (2002) erkeklerin daha çok 

oyun oynamak, müzik dinlemek, alış-veriş yapmak ve web sitesi oluşturmak; kızların 

bilgi edinmek, elektronik posta göndermek ve ödev yapmak için bilgisayarı 

kullandıklarını bildirmektedirler. Martin ve Schumacher (2000) erkeklerin kızlara göre 
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interneti daha çok kullandıklarını ve erkeklerin bağımlılık düzeyinde semptomlar 

gösterdiklerini,  Mumtaz (2001) erkeklerin %81‟ inin hergün bilgisayar oyunu 

oynadıklarını; kızların ise %30‟ unun hergün elektronik posta göndermek için bilgisayar 

kullandıklarını, Subrahmanyam ve ark. (2001) erkeklerin kızlara göre bilgisayar 

oyunlarını beş kat daha fazla süre ile oynadıklarını ve erkeklerin %58‟ inin kızların 

%44‟ ünün bilgisayarı internete bağlanmak amacıyla kullandığını, elektronik posta 

göndermenin kızlar arasında daha yaygın olduğunu (kızlar %56, erkekler %43),  

Colwell ve Kato (2003) erkeklerin %96,9‟ unun kızların %87,7‟ sinin bilgisayarı oyun 

amacıyla kullandığını, Willoughby (2008) çalışmasında erkeklerin daha çok oyun 

oynamak amacıyla bilgisayar kullandıklarını ve erkeklerin bilgisayarda oyun oynamak 

için ayrırdıkları sürenin 21 aylık zaman diliminde 1-2 saat artış gösterdiğini, kızların ise 

1 saatten daha az artış gösterdiklerini, Schumacher ve Martin (2001) erkeklerin (%89) 

kızlara (%76,4) göre bilgisayarı internet amaçlı daha çok kullandıklarını, Ho ve Lee 

(2001) kızların ödev yapmak ve arkadaşları ile iletişim kurmak amacıyla, erkeklerin ise 

oyun oynamak amacıyla bilgisayarı kullandıklarını bildirmektedir. Ülkemizde yapılan 

çalışmalarda bilgisayar kullanımını Cesur ve Paker (2007) erkeklerin daha çok oyun 

oynamak (x
2
=22.18, p< .001), Erişti ve ark. (2008) kızların bilgi edinmek ve ödev 

yapmak için kullandığını belirtmektedirler. Bu çalışma da erkeklerin bilgisayarı daha 

çok oyun oynamak (%92), program/film/müzik vb. indirmek (%75,9), film seyretmek 

(%72), e-mail göndermek (%69,8), haberleri takip etmek (%69,4) için kullandığı;  

kızların ise daha çok müzik dinlemek(%90,5), ödev yapmak (%97,6) ve merak ettiği 

konuları araştırmak/bilgi edinmek (%93,3) için kullandığı belirlendi (Tablo 3-3). 

Çalışmada erkeklerin bilgisayarı en çok oyun oynamak için (%92) kullanması yurt 

dışında ve ülkemizde yapılan çalışma sonuçları (Mumtaz 2001; Subrahmanyam ve ark. 

2001; Ho ve Lee 2001; Colwell ve Kato 2003; Chisholm 2006; Cesur ve Paker 2007; 

Willoughby 2008) ile benzerdir.  Ayrıca erkeklerin  program/film/müzik vb. indirmek 

için de bilgisayarı yoğun kullanmaları Wartelle ve ark. (2002)‟ nın çalışma sonucu ile 

benzer olup kızların ise bilgi edinmek amacıyla bilgisayarı daha sık kullanmaları 

Wartella ve ark. (2002) ile Erişti ve ark. (2008) çalışma sonuçları ile benzerdir.  
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5.4. Bilgisayar Kullanımının Olumsuz Etkileri ve Öğrencilerin Bilgisayar  

Hakkındaki GörüĢlerine ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması  

Literatürde bilgisayar kullanımının çocuk sağlığı üzerine olumlu ve olumsuz 

etkilerinin olduğunu savunan farklı görüşler bulunmaktadır (Greenfield ve Yan 2006; 

Subrahmanyam ve ark. 2001). Uzmanlar, bilgisayar bilinçli ve kontrollü kullanıldığında 

çocukların bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumlu etkiler (sembolik kodları 

çözme, mantıklı düşünme, stratejik plan yapma yetenekleri) meydana getireceğini fakat 

bunun yanında bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının birçok olumsuz etki (göz 

yorgunluğu, eklem/kas ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk, akademik başarının 

azalması, sosyal izolasyon vb.) yaratacağını bildirmektedir (Sung ve Yan 2008; Kacar 

ve Doğan 2007; Greenfield ve Yan 2006; Fairlie 2005; Attewell ve ark. 2003; 

Subrahmanyam ve ark. 2001). Bu çalışmada öğrencilere bilgisayar kullanımları 

doğrultusunda yaşadıkları olumsuz etkiler sorulduğunda; göz yorgunluğunun (%65,3) 

ve kendini yorgun hissetmenin (%51,1) en çok yaşanılan olumsuz etkiler arasında yer 

aldığı tespit edildi (Tablo 4-1). Erişti ve ark. (2008) çalışmasında uzun süre bilgisayar 

kullanımı sonucunda en sık yaşanan fizyolojik sorunun göz yorgunluğu/göz kızarıklığı 

olduğunu saptamıştır. Ayrıca Yılmaz (2007) ve Dertouzos (2005) da özellikle kırma 

kusuru olanlarda (miyop, hipermetrop vb.) ekrandaki görüntüleri netleştirebilmek için 

uyum sağlamaya çalışan göz kaslarının zorlandığını ve kısa sürede göz yorgunluğu 

oluştuğunu belirtmektedir. Çalışmadan elde edilen bu bulgu Erişti ve ark. (2008), 

Yılmaz (2007) ve Dertouzos (2005)‟ un çalışma sonuçlarıyla benzerdir. Literatürde göz 

yorgunluğu yanısıra diğer fizyolojik sorunlardan sırt/boyun ağrısı, eklem/kas ağrısı 

(Dertouzos 2005), baş ağrısı, yorgunluk ve uykusuzluğun geldiği bildirilmektedir (Erişti 

ve ark. 2008; Chisholm 2006; Fairlie 2005). Bu çalışmadan da göz yorgunluğunu 

yanısıra kendini yorgun hissetme (%51,1), baş ağrısı (%28,3), uykusuz kalma (%23,3), 

eklem/kas ağrısı (%23,2), fazla abur-cubur yeme (%23) ve yemek yeme düzeninin 

bozulması (%12,1) belirlenmiş olup sonuç literatür ile (Erişti ve ark. 2008; Chisholm 

2006; Fairlie 2005; Dertouzos 2005) benzerdir.    

Geçmişten günümüze bilgisayar teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler 

insanların; iletişim kurma, haberleşme, alış-veriş yapma ve her türlü günlük ihtiyaçlarını 

karşılama biçimini sürekli olarak değiştirmektedir (Odabaşı ve ark. 2007; Canbek ve 

Sağıroğlu 2007). Hatta günümüz toplumunda insanlar bilgisayar ile küçük yaşlarda 
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tanışmakta ve bilgisayar kullanmaktadır (Öztürk ve ark. 2007). Jennings (2000)‟ in 

çalışmasında evde bilgisayarı olan çocukların (%12) olmayanlara göre (%88) bilgisayar 

kullanmakta kendilerini daha yeterli bulduklarını belirlemiştir. Bu çalışmada 

öğrencilerin bilgisayar kullanımına ilişkin düşünceleri incelenmiş olup çoğunluğu 

bilgisayar kullanımında kendini yeterli bulduğunu (%68,8), ödevlerini daha kısa sürede 

bitirdiğini (%75) ve yeni şeyleri daha çabuk öğrendiğini (%70) fakat zaman kaybına da 

neden olduğunu (%40) bildirmiştir (Tablo 4-2). Çalışma bulgusu Jennings (2000)‟ in 

çalışma sonucu ile benzerdir. Bu benzerliğin öğrencilerin çoğunun (%84,9) evinde 

bilgisayarının olmasından kaynaklanmış olabilir. Bilgisayara ilişkin düşünceler 

incelendiğinde Erişti ve ark. (2008)‟ nın çalışmasında anne/babaların ve çocukların 

iletişim amaçlı bilgisayar kullanımının neden olduğu sorunlar arasında bilgisayarın en 

çok Türkçe‟ nin düzgün kullanımını engellediği görüşünde oldukları bildirilmektedir. 

Bu çalışmada da bilgisayar kullanımının Türkçe‟ nin düzgün kullanımını engeller 

sorusuna öğrencilerin %32,7 ile katıldığını, %18,0 ile kararsız olduğunu belirtmiştir. 

Sonuç Erişti ve ark. (2008)‟ nın çalışma sonucu ile benzerdir denilebilir.  

Literatürde, bilgisayar kullanım sıklığı ve amacı doğrultusunda akademik 

başarının farklılık gösterdiği belirtilmektedir (Erişti ve ark. 2008; Çamurdan 2007; 

Dertouzos 2005; Kubey ve ark. 2001). Dertouzos (2005) bilgisayarın bilinçli ve 

kontrollü kullanılmadığı zaman getirdiği olumsuz etkiler doğrultusunda akademik 

başarıyı azaltacağını bildirmektedir. Bu çalışmada öğrencilerin çoğu bilgisayarın okul 

başarısını arttırmadığını (%36,4), kitaplardan daha az öğretici olduğunu (%53) 

bildirmekte ancak yeni şeyleri daha çabuk ulaşma olanağı sağladığı için ödevlerini daha 

kısa sürede bitirdiklerini (%75) belirtmişlerdir (Tablo 4-2). Çalışmada öğrencilerin 

bilgisayarı kullanım süresi arttıkça akademik başarının düştüğü tespit edilmiştir (Tüm 

hafta F: 23.976, p: .000; Hafta içi F: 19.022, p: .000; Hafta sonu F: 23.993, p: .000). 

sonuç litaratür ile uyumludur (Erişti ve ark. 2008; Dertouzos 2005; Kubey ve ark. 

2001). Ayrıca bilgisayarın öğrenciler tarafından bilinçli ve kontrollü kullanılmadığını 

sadece bilgiye hızlı erişim sağladığı için tercih edildiğini düşündürmektedir.  
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Sonuç olarak ilköğretim ikinci basamakta öğrenim gören (12-14 yaşlar) 2304 

öğrenciden elde edilen verilere göre;  

- öğrencilerin çoğunun evinde bilgisayar bulunduğu, bilgisayarın kendi odasında 

olduğu ve bilgisayarı en çok evde kullandıkları,  

- bilgisayarın her bir kullanışta ortalama 1-2 saat kullanıldığı (günde ortalama 

107.33±134.98 dk./gün)  

- bilgisayarı en çok ödev yapmak, merak ettikleri konuları araştırmak/bilgi 

edinmek, tanımadığı insanlar ile sohbet etmek ve müzik dinlemek amacıyla 

kullandıkları,   

- erkeklerin kızlardan daha uzun süre bilgisayar kullandığı,  

- evde bilgisayarı olan öğrencilerin olmayan öğrencilere göre daha uzun süre 

bilgisayar kullandığı,  

- anne/baba eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin bilgisayar kullanım sürelerinin 

arttığı,  

- öğrencilerin bilgisayar kullanım süreleri arttıkça akademik başarılarının düştüğü, 

- cinsiyete göre bilgisayar kullanım amacının farklı olduğu (erkeklerin bilgisayarı 

daha çok oyun oynamak, program/film/müzik vb. indirmek, film seyretmek, 

elektronik posta göndermek, haberleri takip etmek için kullandığı;  kızların ise 

daha çok müzik dinlemek, ödev yapmak ve merak ettiği konuları 

araştırmak/bilgi edinmek için kullandığı, 

- bilgisayar kullanımına bağlı yaşanan olumsuz etkilerin başında kendini yorgun 

hissetme ve göz yorgunluğunun geldiği,  

- öğrencileri çoğunluğunun bilgisayar kullanmakta kendini yeterli bulduğu 

belirlenmiştir.  

Çalışmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda; bilgisayarın bilinçli ve 

kontrollü kullanımının sağlanmasında anne/babaların, eğitimcilerin, rehber 

öğretmenlerin ve okul hemşirelerinin  riskli öğrencilerin saptanmasında önemli bir role 

sahip oldukları bilinen bir gerçektir. Bu yüzden ailelere yönelik eğitimlere yer 

verilmesi/arttırılması,. öğrencilerin bilgisayarın bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı sonucu 

oluşabilecek olumsuz etkiler hakkında bilinçlendirilmesi önerilebilir. Okul hemşireliği 
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uygulamalarının başarılı olduğu ülkelerde okul sağlığı hemşirelerinin; öğrencilerin 

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılmasında, risklerin belirlenmesinde ve 

önlenmesinde önemli bir role sahip olduğu dikkate alındığında ülkemizde yok denecek 

kadar az olan okul sağlığı hemşireliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ve 

güçlendirilmesi önem kazanmaktadır.   
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FORMLAR 

(Ek-1) 

   

 Sevgili öğrenciler,  

 

 Bu araştırmayı sizlerin bilgisayar kullanımınına ilişkin uygulamalarınızı 

belirlemek amacıyla yapıyoruz. Aşağıdaki soruları yanıtlayarak araştırmaya katılırsanız 

memnun olacağız. Sizlerden aldığımız tüm bilgiler kesinlikle gizli kalacak ve yalnız 

araştırma amacıyla kullanılacaktır.  

 Teşekkürler… 

      Özlem METREŞ 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

1. Okul türü                      (    )Resmi       (    )Özel  

2.Sınıfın:                           (   )6. sınıf       (   )7. sınıf  (   )8. sınıf 

3.Cinsiyetin:                     (   )Kız       (   )Erkek 

4.Annenin eğitim durumu: 

(   )Okur-yazar değil  (   )Lise 

(   )Okur-yazar   (   )Üniversite 

(   )İlkokul   (   )Diğer 

(   )Ortaokul 

5.Babanın eğitim durumu: 

(   )Okur-yazar değil  (   )Lise 

(   )Okur-yazar   (   )Üniversite 

(   )İlkokul   (   )Diğer 

(   )Ortaokul 

6.Evde kiminle birlikte yaşıyorsun? Senin için en doğru olanı işaretle. 

(   ) Çekirdek aile (anne, baba, varsa kardeş) 

(   ) Geniş aile (anne, baba, dede, anneanne, babaanne vd.) 

(   ) Parçalanmış aile (anne baba ayrı) 

(   ) Diğer (varsa belirtiniz)  …………………………… 

7. Sence ailenin ekonomik durumu nasıl? 

 (    ) İyi  (    ) Orta  (    ) Kötü 
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8.Bilgisayar kullanmayı biliyor musun?              (   )Evet                         (   )Hayır 

9.Cevabın evet ise bilgisayarı sence ne düzeyde kullanıyorsun? 

 (   ) İyi   (   ) Orta   (   ) Kötü   

10.Evinizde bilgisayar var mı?          (   )Evet    (   )Hayır 

    (Cevabın hayır ise 11. 12. 13. ve 14. soruları boş bırakınız) 

11.Evinizde kaç tane bilgisayar var? (   )1     (   )2      (   )3     (   )4 ve üstü 

12.Evde kendine ait bir bilgisayarın var mı? 

 (   ) Evet  (   ) Hayır 

13.Bilgisayar evinizin hangi bölümünde bulunuyor? 

(   )Ortak kullanım alanında (salon, oturma odası) 

(   )Anne-babamın yatak odasında 

(   )Benim odamda 

(   )Kardeşimin/ablamın/ağabeyimin odasında 

(   )Diğer (belirtiniz) …………………. 

14. Evinize bilgisayar hangi amaçla alındı? 

(   ) Eğitimime/ödevlerime katkı sağlaması için 

(   ) İnternete bağlanmak için 

(   ) Anne/baba/abla/ağabeyimin işleri için 

(   ) Diğer (belirtiniz) ………………………………………. 

 

15.Aşağıdaki tabloda bilgisayarı nerede kullandığınızı gösteren alanlar bulunmaktadır. 

Size uygun olanları işaretleyiniz? 

KULLANIM ALANLARI Evet Hayır 

Evde   

Arkadaşımın evinde   

Akrabalarımın evinde (hala, dayı, teyze vb.)   

Kütüphanede   

İnternet kafede   

Okulda    

Dershanede    
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16.Bilgisayarı her bir kullanışta ortalama ne kadar süre kullanıyorsun? 

(   )1 saatten az 

(   )1-2 saat 

(   )3-4 saat 

(   )5 saat ve üstü 

(   )Diğer…………………. 

 

17.Bilgisayarı genel olarak günün hangi saatlerinde ne kadar süre ile kullanıyorsun? 

Noktalı yerlere kullanım süresini yazınız? 

Hafta sonu           saat 06-09 arasında  ……….  süre ile 

        saat 09-12 arasında  ……….   süre ile 

        saat 12-15 arasında  ……….   süre ile 

        saat 15-18 arasında  ……….   süre ile  

         saat 18-21 arasında  ………..  süre ile 

        saat 21-24 arasında  ……….   süre ile 

        saat 24 ve sonrasında ……..    süre ile 

 

Hafta içi               saat 06-09 arasında  ……….   süre ile 

        saat 09-12 arasında  ……….   süre ile 

        saat 12-15 arasında  ……….   süre ile 

        saat 15-18 arasında  ……….   süre ile  

         saat 18-21 arasında  ………..  süre ile 

        saat 21-24 arasında  ……….   süre ile 

        saat 24 ve sonrasında ……..    süre ile 

 

18.Geçen yılki okul başarı düzeyin nasıldı? 

 (   ) Sınıf tekrarı yaptım 

 (   ) Sorumlu geçtim  

 (   ) Doğrudan geçtim                                            

 (   ) Teşekkür aldım                                               

 (   ) Takdir aldım 
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19.Aşağıdaki tabloda bilgisayar kullanma amaçları bulunmaktadır. Tabloda sana uygun 

olanı işaretle.   

0 = Hiç   1 = Bazen  2 = Sık  3 = Çok Sık 

KULLANIM AMACI 0 1 2 3 

Film seyretmek      

Müzik dinlemek      

Program, film, müzik, oyun vb. indirmek/yüklemek      

Oyun oynamak      

Haberleri takip etmek      

Ödev yapmak     

Tanıdığım insanlarla uzun süre rahatça sohbet etmek      

Yeni insanlarla tanışmak      

Alışveriş yapmak     

Merak ettiğim konuları araştırmak, bilgi edinmek      

Birilerine sormaya çekindiğim/utandığım konular hakkında 

bilgi edinmek  

    

Elektronik posta göndermek     

Facebook‟ a katılmak      

Diğer (lütfen belirtiniz)………………….     

 

20.Uzun süre bilgisayar başında oturduğun zaman aşağıdakilerden hangisini ya da 

hangilerini hissedersin? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsin. 

(   ) Kendimi yorgun hissederim 

(   ) Uykusuz kalırım 

(   ) Ağrılarım olur (eklem/kas) 

(   ) Göz yorgunluğu yaşarım 

(   ) Baş ağrısı yaşarım  

(   ) Yemek yeme düzenim bozulur 

(   ) Fazla abur-cubur yerim 

(   ) Diğer (varsa belirtiniz)  ……………………….. 
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21.Bilgisayar kullanımına ilişkin aşağıdaki düşünceleri katılıyorum/katılmıyorum ya da 

kararsızım şeklinde işaretleyiniz? 

BĠLGĠSAYAR: Katılıyorum  Katılmıyorum Kararsızım  

Kullanmak sıkıcıdır,  pek hoşlanmam    

Kullanırken kendimi stresli hissederim    

Diğer insanlarla sağlıklı iletişim 

kurmamı engeller 

   

Kullanmakta kendimi yeterli bulurum    

Öğrenemeyeceğim kadar karışıktır    

Türkçenin düzgün kullanımını engeller    

Okul başarısını arttırır    

Okul başarısını düşürür    

Kitaplardan daha öğreticidir    

Aile içi çatışmalara neden olur    

Aile çevresinden uzaklaştırır    

Ödevlerimi daha kısa sürede bitirmemi 

sağlar 

   

Olumsuz arkadaş deneyimlerine neden 

olabilir 

   

Ev dışında (internet kafe) kötü 

alışkanlıklar edinilmesine (sigara, alkol 

vb.) neden olabilir 

   

Çevremdekiler bilgisayar başında uzun 

zaman geçirmemden şikâyetçi olurlar 

   

Yeni şeyleri daha çabuk öğrenmemi 

sağlar 

   

Zaman kaybına neden olur    

Diğer (lütfen 

belirtiniz)…………………. 
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                                                                                                                        (Ek-2)  

 

UZMAN LĠSTESĠ 

 

Prof. Dr. Sevim SAVAŞER 

Prof. Dr. Suzan YILDIZ 

Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ 

Yard. Doç. Dr. Duygu GÖZEN 
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ĠZĠN YAZISI                                                                                         

                                                                                 (Ek-3) 
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KiĢisel Bilgiler 

Adı  Özlem  Soyadı  Metreş  
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Uyruğu  T.C.  TC Kim No 47521644924 

Email oxlem19@hotmail.com Tel 0534 954 80 80 

Eğitim Düzeyi 
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ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. 
Yenidoğan Yoğun Bakım 
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