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ÖZET

Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerinde çeşitli etkileri olduğuna dair pek
çok araştırma yapılmıştır. Bilgisayar oyunlarının çocuklardaki bilişsel performans
düzeyine etkisi olabilmektedir.

Bu araştırmanın temel amacı; bilgisayar oyunlarının, çocuklardaki bilişsel
performans düzeyine etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bu
araştırmada, çocukların bilgisayar oyunu oynama süresi ile bilişsel performans
düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir.

Araştırmada veri toplamak amacıyla ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ ve Jack A.
Naglieri ve J.P. Das tarafından geliştirilen ve İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Tamer Ergin
tarafından 2003 yılında standardize edilen ‘’Bilişsel Değerlendirme Sistemi
(Cognitive Assessment System-CAS)’’ kullanılmıştır.

Araştırmanın örneklemi 9-10 yaşlarındaki toplam 84 ilköğretim okulu
öğrencisinden oluşmaktadır.

Araştırmanın sonucunda çocukların bilgisayar oyunu oynama sıklığının
çocukların bilişsel performans düzeyleri üzerinde anlamlı fark yaratabildiği ortaya
çıkmıştır.
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ABSTRACT

There are many studies about computer games’ various effects on children.
Computer games have effects on children’s cognitive performance.

              The main purpose of this research is to study about computer games’ effects
on children’s cognitive performance. For this purpose, the relationship between
children’s playing computer games time and their cognitive performance level are
examined in this research.

               ‘’Personal Information Form’’ and ‘’Cognitive Assessment System (CAS)’’
have been used to collectdata in this study. Cognitive Assessment System (CAS) has
beed developed by Jack A. Nagliere and J.P. Das and standardized by Yrd. Doç.
Tamer Ergin (2003) İstanbul University, Hasan Ali Yücel Faculty of Education
Sciences Department instructor.

                 In this study it has been worked with children of age 9-10 and has been
reached to 84 children.

              Research resulted giving that computer game playing time has significant
effects on children’s cognitive performance level.
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GİRİŞ

          Bilgisayarlar, teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda, en yaygın şekilde

kullanılan teknolojik araçlardandır. Küçük boyutlardaki taşınabilir bilgisayarların ve

internetin yaygınlaşmasıyla beraber pek çok insanın hayatının bir parçası haline

gelen bilgisayarın sayısız işlevi vardır. Hızla gelişen günümüz teknolojisiyle insanlar

artık ev, işyeri, okul ve internet kafe gibi yerlerin dışında parklarda, sokakta hatta

yolculuk yaparken bile taşınabilen bilgisayarlarıyla internete bağlanabilirler. Bu

sayede günün her anında e-postalarını kontrol edebilir, müzik dinlemek, gazete

okumak gibi sayısız aktivitede bulunabilirler. Çocuklar ödevlerini ve araştırmalarını

yaparken engin bir kaynak olan internetten faydalanırlar.

          Çocuklarda kontrollü ve etkili bilgisayar kullanımının; öğrenmeyi eğlenceli

kılma, dikkatini yoğunlaştırma, bilişsel gelişim, planlama ve problem çözme

yeteneği ile, yazma ve iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak gibi pek çok

olumlu etkisinin yanında kontrolsüz bilgisayar kullanımın; ekran bağımlısı olma, yüz

yüze iletişimin az hale gelmesinden dolayı sosyal gelişimin sınırlı olması, hareket

sınırlılığı nedeniyle fiziksel gelişimin olumsuz etkilenmesi gibi etkileri de olabildiği

bilinmektedir (Yavuzer, 2001: 219-221).

          Çocuk ve gençlerin bilgisayar karşısında yaptıkları etkinlikler arasında

bilgisayar oyunu oynamanın önemli bir yeri olduğu bilinmektedir.  İnal ve Çağıltay

(2005)’a göre bilgisayar teknolojisinin beraberinde getirdiği elektronik oyunlar,

dünya üzerinde milyonlarca insanın içersine dahil olduğu büyük bir sektör haline

gelmiştir. Ülkemizde ve dünyada önemli bir yeri olan bu sektörün insanlar üzerinde

ne tür etkilere yol açtığını bilmek önemlidir. Özellikle çocukların bu tür oyunlardan

ne şekilde etkilendikleri ile ilgili farklı görüşler vardır.

         Bilgisayar oyunları ile ilgili yapılan birçok araştırmada eğitici, öğretici ve

geliştirici bilgisayar oyunlarının uygun zaman ve ölçüler içinde oynanmasının çocuk

ve gencin gelişimine katkı sağladığı görülmüştür. Çocuk ve gençler duygularını,
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düşüncelerini ve arzularını oyun esnasında ifade etmektedirler. Genel anlamda,

bilgisayar oyunlarının, çocuklar ve gençler üzerinde, diğer oyunlarda (saklambaç,

yakan top, körebe vb.) olduğu gibi sakinleştirici, kontrol edici, üstünlük duygusu

kazandırıcı etkileri olduğu bilinmektedir (Tarhan, 2004:101).

          Yapılan çalışmaların pek çoğunda ise bilgisayar oyunlarının olumlu

etkilerinden çok zararlı etkileri üzerinde durulduğu bilinmektedir. Doğan (2006); Son

yıllarda yapılan araştırmalarda bilgisayar oyunu oynayan çocukların davranışları ve

beyin aktiviteleri incelendiğinde; bu oyunların bağımlılık yarattıkları, çocukların hem

davranışlarını hem de beyin gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebileceklerinin

ortaya çıktığını söylemektedir. Doğan (2006)’a göre bu çalışmalar; bilgisayar

oyunlarının çocukların kültürel çevresini kirlettiğini, beyin gelişimini olumsuz yönde

etkilediğini ve saldırgan davranışları teşvik ettiğini ortaya koymaktadır. Anderson &

Bushman (2002); ise araştırmalarında yıkıcı içerikli video oyunlarının fizyolojik

uyarılmada, agresyon temelli düşünme ve davranışları arttırmaya, toplumsal ve

sosyal içerikli davranışlarda ise azalmaya yol açtığını ortaya koymuşlardır.

          Tüm bu çalışmaların yanında, bilgisayar oyunlarının özellikle bilişsel gelişime

olumlu etkilerinin olduğunu ortaya koyan pek çok çalışma da vardır. Greenfield

(1984); video oyunlarının dikkatsizce yapılan bir aktivite olmadığını ve bu oyunların

görsel-motor ve bilişsel yetenekleri geliştirebileceğini söylemiştir. Chuang ve Chen

(2007)’in yaptıkları araştırmanın neticeleri de; dijital oyunlar oynayan bireylerin geri

çağrışım yapabilme ve problem çözme becerilerinin gelişiminde olumlu etkileri

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka araştırma ise, şiddet içerikli olsun veya

olmasın, bilgisayar oyunu oynamanın bilişsel performansı arttırdığını ortaya

koymaktadır ( Barlett, Vowels, Shanteau, Crow, Miller, 2008).

          Literatürde, bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyen

araştırmalar, bu oyunların bağımlılık yaratma, çocuklardaki saldırganlık davranışına

etkileri gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır. Yurt dışında, bilgisayar oyunlarının

çocukların bilişsel performansına etkisini araştıran pek çok çalışma olmasına karşın,

ülkemizde bu çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu durum, ülkemizde de bu konu ile

ilgili çalışmaların yapılmasının gerekli olduğunu düşündürmektedir.
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BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER

1.1. Bilişsel Gelişim

          Bilişsel psikoloji, gözle görülen davranışların ardındaki, düşünme, öğrenme,

anımsama, hissetme, karar verme ve yargılama gibi zihinsel süreçlerin en geniş

anlamda incelenmesidir (Morris, 2002:24). Bilişsel gelişim ise bilgiyi tanımayı,

problem çözmeyi, karar vermeyi ve bir işi tamamlayacak kadar dikkat etmeyi içeren

bir süreçtir (Senemoğlu,2005). Bilişsel gelişim denildiğinde ilk akla gelen Jean

Piaget’nin bilişsel gelişim kuramıdır.

1.1.1. Jean Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı

          1896-1980 yılları arasında yaşamış olan ve kendini ‘’genetik epistemolog’’

olarak tanımlayan Jean Piaget çocuklara zekâ testler uygularken aynı yaşlardaki

çocukların yaptığı hataların benzer olduğunu gözlemiştir. Bu durum onu

davranışların altında yatan zihinsel süreçleri araştırmaya teşvik etmiştir. Sistematik

gözlem, tanımlama ve çocukların davranışlarını analiz yöntemlerini kullanarak,

bilginin oluşumunu ve gelişimini anlamaya yönelik çalışmalarda bulunan Piaget,

Bilişsel Gelişim Kuramı’nı ortaya koymuştur (Dikmeer, 2007: 97).

          Piaget’ye göre olgunlaşma, bilişsel gelişimin önemli belirleyicilerindendir.

Bireyin çeşitli bilişsel gelişim basamaklarına ulaşması için, belirli bir fizyolojik

olgunluğa erişmiş olması gerekmektedir. Yaşantısal deneyimler ve toplumsal

etkileşimin de bilişsel gelişimde önemli rolü vardır. Çünkü bilişsel yapılar

yaşantıların, deneyimlerin ve eylemlerin sonucunda oluşur. Bilişsel yapı içersindeki

sinaptik bağların güçlenmesinde ise çocuğun arkadaşları ile ilişkileri ve oynadığı

oyunların etkisi büyüktür (Topses, 2006: 88-89).
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          Piaget’ye göre biliş, çevreye uyum yapabilme yetisidir. Piaget’ye göre birey

çevre ile kendi arasında bir denge kurma çabasındadır. Bilişsel gelişim ise bir

dengesizlik durumundan, denge durumuna ulaşan bir oluşum süreciyle

gerçekleşmektedir. Piaget’nin bilişsel gelişim kuramını anlamak için, bilmemiz

gerekenlerden biri ‘’şema’’ kavramıdır (Topses, 2006: 88; Çelen,2007: 41-42). Çevre

ile etkileşim sonucu elde edilen deneyimler, birer şema olarak zihinde muhafaza

edilir. Diğer iki önemli kavram ‘’örgütleme’’ ve’’ uyum’’dur. Varolan şemaları,

karmaşık sistemler oluşturmak üzere koordine etme becerisi de ‘’örgütleme’’ olarak

adlandırılır. Uyumun da ‘’özümleme’’ ve ‘’uyma’’ olmak üzere iki temel süreci

vardır. Eğer birey yeni deneyimlediği bir olay karşısında, mevcut şemalarını

kullanarak uyum sağlayabiliyorsa; başka bir deyişle çocuk yeni bir deneyimi, mevcut

şemalarından birine yerleştirebiliyorsa özümleme davranışı gerçekleşir. Ancak

mevcut şemalar, yeni karşılaşılan duruma uyum sağlamak için yeterli gelmezse, var

olan şemalarda bazı değişiklikler yapılması gerekir ve böylece ‘’uyma’’ davranışı

gerçekleşir (Çelen, 2007; Dikmeer, 2007: 97).

1.1.1.1.  Bilişsel Gelişim Dönemleri

          Çocukların belli dönemlerde belirli gelişim aşamalarından geçtiğini söyleyen

Piaget bilişsel gelişimin dönemlerini şu şekilde sınıflandırmıştır;

1.1.1.1.1. Duyusal Devinim Dönemi (0-2 yaş)

          Bebeğin doğuştan getirdiği ilk tepkileri istemsizdir. Bu dönemde bebek çevre

ile etkileşimde bulundukça, başlangıçta verdiği refleksif tepkiler yerine, daha

karmaşık davranışları bilinçli olarak sergilemeye başlar. Örneğin başlangıçta

tamamen reflekslere bağlı olan emme davranışı, zamanla karnını doyurmaya veya

doğuştan gelen bakma ve tutma davranışları bilinçli olarak dikkati bir nesneye

yöneltip onu alma davranış biçimine dönüşebilir (Solso vd, 2007: 457-458).

          Bebeğin bu dönemdeki en önemli kazanımlarından biri de nesne sürekliliğidir.

Yeni doğan bir bebek için gözünün önündeki bir nesne veya kişi ortadan

kaybolduğunda, o şey tamamen yok olmuş sayılır. Ancak 6-8 aylık olan bir bebek,



5

odadan dışarı çıkan annenin geri döneceğini veya bir örtünün arkasına saklanan

oyuncağını, örtüyü kaldırınca orada bulacağını anlayabilir (Aydın, 2005: 105).

1.1.1.1.2. İşlem Öncesi Dönem (2-7 yaş)

          Bu dönemde kelimeleri kullanmaya başlayan çocuk, kelimeler ile bu

kelimelerin temsil ettiği nesne arasındaki ilişkiyi kavramaya başlar. Piaget’ye göre

kelimelerin temelinde sembol kullanma yeteneği yatar. İşlem öncesi dönemde

yürümeye ve konuşmaya başlayan ve yeni yaşantılar deneyimleyen çocuğun bu

dönemde bol miktarda sembol kullanması, dil gelişimini de olumlu yönde etkiler

(Cüceloğlu, 2003: 347).

           Bu dönemde çocuk bir probleme odaklanarak bunu zihninde çözmeye çalışır.

Sorunun cevabını dış dünyada değil kendi zihninde arayarak bulma yetisini kazanan

çocuk yine aynı dönemde nesneleri esas kullanım amacından farklı şekillerde

kullanır ve nesnenin kullanım amacının bu olduğuna inanır (Solso, 2007: 458).

          Tek boyutlu düşünme, işlem öncesi dönem çocuğunun özelliklerinden bir

diğeridir. Bir olayı her yönüyle değerlendiremeyen 2-4 yaşları arasındaki çocuk,

probleme tek bir noktadan bakabilmektedir. Ayrıca bu dönemdeki çocuklar olayları

başkalarının bakış açısından değerlendirecek bilişsel olgunluğa sahip olmadıkları için

benmerkezci özellikler gösterirler. Cansız nesnelere canlılık, insan olmayan canlılara

insansı özellikler atfeden işlem öncesi dönem çocukları, merak duyguların ifadesi

olarak da gördükleri nesneler ve fonksiyonları ile ilgili pek çok soru sorarlar

(Aydın,2005: 106-107).

1.1.1.1.3. Somut İşlemler Dönemi (7-11 yaş)

          Piaget’ye göre bu dönemin en önemli özelliklerinden biri; biçimi değişen bir

nesnenin, ağırlık ve miktarının sabit kalacağını bilme anlamına gelen,  Korunum

(Değişmezlik) İlkesi’nin kazanılmasıdır. Korunum; ağırlık, sayı, miktar ve hacim

korunumu olarak ele alınmıştır. Ağırlık Korunumu; görünümü ve hacmi değişen bir

nesnenin ağırlığının sabit kaldığının bilinmesidir. Bir kilo pamuk ile bir kilo tahtanın

eşit ağırlıkta olduğunu söyleyen birey, ağırlık korunumunu kazanmış demektir. Sayı
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Korunumu; Aynı sayıdaki nesneler, birbirine bitişik olarak veya birbirinden ayrı ve

dağınık olarak sıralanmış olsalar bile,  bitişik sıralanan nesnelerin, dağınık

sıralananlardan az olmadığı, her iki grubun da eşit sayıda nesne içerdiğinin

anlaşılabilmesidir. Miktar Korunumu; nesnelerin şekilleri değişse bile miktarının

aynı olacağının bilinmesidir. Bu korunumu kazanan birey, düz duran aynı

uzunluktaki iki hortumdan biri kıvrıldığında, kıvrılan hortumun diğer hortuma eşit

olduğunu söyler. Hacim Korunumu; şekli değişen nesnenin hacminin sabit kaldığının

bilinmesidir. İnce uzun ve kısa geniş iki ayrı kaba dökülen aynı miktardaki sıvının

miktarının aynı olduğunu anlayan çocuk bu korunumu kazanmış demektir (Aydın,

2005: 108-110).

          Zihninde işlem yapan, parça ile bütün arasındaki ilişkileri kavrayabilen ve

değişik boyutlarda düşünmeye başlayan çocuğun bu dönemdeki önemli

kazanımlardan biri de Tersine Dönüşebilirlik İlkesi’nin kazanılmasıdır. Kendisine

A=B ve B=C olduğu söylenen bir çocuk, A’nın C’ye eşit olduğunu söylüyorsa bu

ilkeyi kazanmış demektir (Aydın, 2005: 109; Topses, 2006: 96).

          Nesneleri belli ilişkilere göre bir sıraya koyma yeteneği de bu dönemde

kazanılır. İşlem öncesi dönemdeki bir çocuk farklı uzunluklardaki iki çubuğu

sıralayabilir ancak üçüncü bir çubuğu bu sıralamaya dahil edemezken, somut

işlemler dönemindeki çocuk ikiden fazla çubuğu uzunluklarına göre sıraya dizebilir

(Solso vd, 2007: 460).

1.1.1.1.4. Soyut işlemler Dönemi (11- 18 yaş)

          Soyut düşünebilme yetisini kazanan bireyler görünürdeki gerçeğin ötesini

keşfetmeye başlar. Önceleri algılaması şimdiki zamanla sınırlı olan birey bu

dönemde geleceği de hesaplama hatta geçmişi, bugünü ve geleceği birleştirme

şansına sahiptir. Geleceğe yönelik soyut düşünerek çeşitli ihtimaller üzerinde

varsayımlarda bulunabilir. Yalnızca doğru olanla ilgilenmeyip, doğru olmayana

ilişkin de varsayımlar üreterek, mantıklı sonuçlara ulaşabilirler. Somut işlemler

döneminde edindikleri parçadan bütüne ulaşma yetisinin yanında, bütünden parçalara

ulaşma yetisini de kazanmıştırlar. Bu kazanım sayesinde tümdengelim yoluyla
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düşünen ergen, gerçeğe ilişkin tüm ihtimalleri de hesaplayabilir (Çelen, 2007: 44-45;

Kulaksızoğlu, 2006: 137-138).

1.1.2. Bilgi İşleme Kuramı

          Bilgi işleme kuramı, bilişsel gelişimin altında yatan zihinsel süreçlerin

yalnızca nitel yanı ile ilgilenen Piaget’den farklı olarak, gelişimin nicel ve

psikometrik yanı ile ilgilenmiştir (Çelen, 2007: 51).

          Bilgi işlem modelinin varsayımına göre gelen bilgi, zihinde çeşitli aşamalardan

geçer ve her aşamada yer alan çeşitli süreçler gelen bilgiye etki eder. Sonuçta oluşan

tepki de bu işlemlerin bir sonucudur. (Solso vd, 2007: 6) Bilgi işleme kuramı

dışarıdan yeni bir bilginin nasıl alındığı ve işlendiğini, uzun süreli bellek tarafından

nasıl depolandığını ve depolanan bilginin ne şekilde geri getirilip hatırlandığını

açıklamaya çalışmaktadır. Bilgi işleme kuramının iki temel öğesinden ilki duyusal

kayıt, çalışan bellek ve uzun süreli belleği içerir. Kuramın ikinci temel öğesi ise

bilginin bir yapıdan diğerine aktarılmasını sağlayan bilişsel süreçleri içermektedir

(Aydın, 2005: 212).

          Bilgi işleme sürecinin ilk basamağı, organizmanın duyu alıcılarını etkileyen bir

uyarıcının varlığıdır. Bu uyarıcılar organizmanın kendinden kaynaklı içsel uyarıcılar

olabileceği gibi; ışık, ses v.b. dışsal uyarıcılar da olabilirler (Aydın, 2005: 212-213).

          Sürekli olarak çok sayıda uyarıcıya maruz kalan organizmanın bu uyarıcıların

belli başlı olanları fark etmesiyle duyum gerçekleşmiş olur. Duyumun

gerçekleşebilmesi için görme, işitme, dokunma, tat ve koku almaya yarayan duyu

organlarının sağlıklı şekilde işlev görmesi ve gelen uyarıcının şiddetinin

organizmanın duyum eşiği sınırları içersinde olması gerekmektedir. Aksi takdirde

uyarıcıları algılamak zorlaşacak ve gelen bilginin sağlıklı şekilde işlenmesi mümkün

olmayacaktır (Aydın, 2005: 213).

          Organizmanın çok sayıdaki çevresel uyarıcıdan bir kısmını görmezden gelip,

kendi seçtiği uyarıcılar üzerinde odaklaşma kapasitesi olarak ifade edilen dikkat ise,

herhangi bir bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçip geçmeyeceğini

belirlemesi açısından oldukça önemlidir. Uyaranın kendinden kaynaklı olan faktörler
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dikkate etki edebileceği gibi, kişinin motivasyonu, kaygı veya yorgunluk düzeyi gibi

faktörler de dikkat düzeyini etkiler (Aydın, 2005: 213-214; Madi, 2006: 139).

          Dikkat edilen uyarıcının yorumlanması ve anlamlandırılması durumu ise algı

olarak adlandırılır.  Davranışsal eylemler ve tepkiler, algılama ile beynin işlevsel

bölgelerine gelen duyumlar neticesinde oluşmaktadır (Madi, 2006: 139; Topses,

2006: 71)

          Algılanan bilginin kodlanarak, gerektiği zaman geri getirilmek üzere

depolanma yeteneği bellek olarak adlandırılmaktadır (Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007:

47).

1.1.2.1. Bellek

          Gelen bilgilerin düzenli bir şekilde saklandığı pasif bir yapıdan ibaret olmayan

belleğin,   kendine özgü süreçleri olan bir sistemler bütünü olduğu bilinmektedir.

1960’lı yılların sonunda Atkinson ve Shiffrin’in geliştirdiği belleğin bilgi işleme

kuramına göre belleğin yapısı; kapasiteleri, kayıt tutma süreleri ve işlem özellikleri

bakımından birbirinden farklı olan ‘’duyusal kayıt’’, ‘’uzun süreli bellek’’ ve ‘’kısa

süreli bellek’’ olarak isimlendirilen üç depolanmadan oluşmaktadır (Zülal, 2000: 34-

35)

1.1.2.1.1. Duyusal Kayıt:

          Uyarıcı hiçbir işlemden geçmeden, ham haliyle ilk olarak duyusal belleğe

gelir. Duyum eşikleri arasında olan tüm uyarıcıları, hiçbir dikkat gerektirmeksizin

alan sınırsız kapasiteli duyusal bellekte, duyusal kayıt olarak adlandırılan süreçte

görsel uyaranlar 4-5 saniye, işitsel uyaranlar ise 40-50 saniye civarında tutulabilir.

Bu süreç sonunda, seçilen uyarıcılar kısa süreli belleğe aktarılır (Aydın, 2005: 216-

217).
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1.1.2.1.2. Kısa Süreli Bellek (KSB)

          Duyusal belleğin aksine sınırlı bir kapasiteye sahip olan KSB’ nin; gelen

bilgiyi kısa bir süre için bellekte tutmak ve bu bilgiyi, önceden var olan bilgilerle

karşılaştırıp ilişkilendirerek bir düzene koymak olmak üzere iki temel işlevi vardır.

          KSB’ de 20-30 saniye civarında kalabilen bilgiler uygun şekilde kodlanıp,

yeteri kadar tekrar edilirse uzun süreli belleğe aktarılır. Kodlama ve tekrar olmazsa

gelen bilginin çoğu geçi olarak depolanır. Kodlamanın etkili olabilmesi için gelen

bilginin uzun süreli bellekteki diğer bilgilerle çok sayıda bağlantılar ve ilişkiler

kurması gereklidir. Tekrarlama stratejisinde ise önemli olan bilgiyi sürekli olarak

değil, aralıklı olarak tekrar etmektir. Böylece bilginin uzun süreli bellekte tutulma

şansı artacaktır (Aydın, 2005: 217-218; Madi, 2006: 140).

1.1.2.1.3. Uzun Süreli Bellek (USB)

          Bilginin, KSB’ den USB’ ye girmesi protein sentezi ile gerçekleşir. Bilginin

USB’ de saklanma kapasitesi sınırsızdır. USB’ deki bilgi birkaç saat, birkaç yıl

saklanabileceği gibi, bir ömür boyu da saklanabilir (Cüceloğlu, 2003: 179).

          Bildiğimiz her şeyin muhafaza edildiği USB’nin değişik bellek sistemlerine

ayrılabileceğini öne süren Endel Tulving’e göre USB; genel olgu ve bilgilerin

toplandığı semantik bellek; kişisel anlamı olan özel bilgilerin toplandığı episodik

bellek ve bellekte niyetsiz olarak tutulup, niyetsiz olarak geri getirilen bilgilere

ilişkin olan örtük bellek olmak üzere üç bölümden oluşur (Akt: Morris, 2002: 256--

258).

          Belleğin;  kodlama, tekrar ve ara–bul–geriye getir adı verilen aşamalarının

bilgiyi işleme sürecinde önemli yeri vardır.

          Kodlama: Bilginin, gerektiği zaman bir araya getirilebilmek üzere,

parçalanarak işlenmesi olarak ifade edilen bir süreçtir  (Madi, 2006: 140). İnsanın

duyu organları ile algılayabildiği her uyarıcı türü bellekte kodlanabilir Kodlama

sürecinde anlam büyük önem taşır çünkü zihin yazılı veya sözlü dil yoluyla gelen

uyarıcıların ayrı ayrı her birini bellekte tutmamasına karşın, bu uyarıcıların
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içerdikleri anlamı bellekte tutar. Dolayısıyla anlamsız şekilde gelen birden fazla

uyaran arasında anlamlı ilişkiler oluşturulursa, bilgiyi bellekte muhafaza etmek

kolaylaşır  (Cüceloğlu, 2003: 179).

          Depolama: Bilginin KSB’ de işlenip USB’ ye aktarılarak depolanması işlemi,

nöronlar arası sinaptik bağlantıların oluşmasıyla gelişen fizyolojik bir süreçtir. Bu

sinaptik bağlar arası ilişkiler beyinde belli bir düzen içersinde sıralanabilir. Belirli bir

düzen ve ilişkiler bütünlüğü içersinde düzenlenmiş bir bilinçte, bir sonraki aşama

olan geriye getirme işlemi de daha kolay olmaktadır (Topses, 2006: 81).

          Ara–bul-geriye getir: USB’ de depolanan bilgilerin ihtiyaç duyulduğu anda

bulunup, belirli ipuçları ile çağrışımsal ilişkiler kurularak geri getirilmesi işlemi olan

bu sürecin gerçekleşebilmesi için anımsamak istenilen bilginin bellekte depolanmış

olması ve bizi bu bilgiye götürecek yeterli ipuçlarının olması gerekmektedir. Gelen

bir uyarıcı daha önceden kaydedilip depolanmış ise; daha önce görülen, işitilen,

yaşanan bir şeyi tekrar gördüğünde, işittiğinde, yaşadığında aynı şeyi görmüş

olduğunu anlama ve fark etme anlamına gelen tanıma gerçekleşir. Bu durumda gelen

uyarıcıya ilişkin pek çok detay bir ara-bul-geriye getir ipucu niteliğini taşır ve

belleğin bu ipuçlarını kullanmasıyla, öğrenilen şeylerin veya geçmiş yaşantıların

bellek izlerinin bilinç düzeyine çıkarılması anlamına gelen hatırlama olayı

gerçekleşir. USB’ de depolanmış olan bir bilgiye ilişkin yeterli ara-bul-getir ipucu

yoksa hatırlanması da mümkün olmayacaktır. Tanıma, hatırlamadan farklı olarak

detaylı değildir ve bellek izinin temsil ettiği uyarıcının fiilen varlığını gerektirir.

(Budak; 2003:352, 720; Cüceloğlu; 2003: 181;Topses, 2006: 81).

          Öğrenilen bilginin mantıklı bir sıralama ve düzenleme içersinde tutarlı yapılar

oluşturularak kodlanması olarak ifade edilebilecek örgütleme kavramı USB’ de

hatırlamayı etkileyen önemli faktörlerdendir. Örgütleme öğrenilen bilgiler arasında

ilişkilendirmeler yaparak bütünlük kurmak ve öğrendiklerini anlamlandırmak

açısından önemlidir. Bilginin kodlanması sırasında var olan bağlamın (ortamın),

bilginin hatırlanması sırasında da bulunması, hatırlamayı kolaylaştıran bir diğer

etmendir (Cüceloğlu, 2003: 184; Aydın, 2005: 220).
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          Bu bölümde araştırmada kullanılan CAS ölçeğine temel oluşturan, yeteneklere

ilişkin modern bir teori olarak tanımlanan bilişsel bir yöntem olan ve insanın zihinsel

yeteneklerinin önemli unsurlarını tanımlarken Alexander Luria’nın görüşlerini temel

alan PASS Teorisi’nden bahsedilecektir  (Naglieri, 1995).

1.1.3. PASS Teorisi

          PASS Teorisi; Das, Naglieri ve Kirby (1994) tarafından günümüz teorik ve

uygulamalı psikoloji alanlarının özetlenmesi ile oluşturulmuştur. Das ve

arkadaşlarının (1994); zekayı bilişsel işlemler olarak yeniden kavramlaştıran bir

görüş olarak ortaya koydukları PASS Teorisi’ne göre insanın bilişsel aktiviteleri;

- Bilişsel kontrolü sağlayan ‘’Planlama’’işlemleri,

- İstenilen amaca ulaşmak için bilişsel işlemlerin kullanımı, kararlılık ve

kendini kontrol, belli bir süre içinde odaklanmış ve seçici bilişsel aktiviteyi

sağlayan ‘’Dikkat’’ işlemleri,

- Bilgi üzerinde işlem yapmanın iki formu olan ‘’Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel

İşlemler’’

Olmak üzere 4 parçadan oluşmaktadır (Akt: Ergin, 2003: 51)

          Ergin (2003)’in ifadesiyle; insan davranışlarının laboratuar ya da sınıf

koşullarında incelenmesi ile elde edilen verilere ve beyin üzerinde yürütülen

incelemelere dayandırılarak oluşturulmuş olan PASS Teorisi’ni daha iyi anlamak

için, bilginin işlendiği ve son derece karmaşık bir organ olan beynin çeşitli

özelliklerini tanımak faydalı olacaktır.

1.1.3.1. Beyin ve Bilişsel İşlev Alanları

          İçindeki nöronların karmaşık ağı ve bağlantılarıyla, insan olarak bilinen

karmaşık sistemi oluşturan ‘’insan beyni’’ ile ilgili bilgilerde geçmişe göre büyük

artış olsa da, beyin hala gizemini sürdürmektedir (Solso vd, 2007: 40-50).
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          Vücuttaki tüm organları kontrol etmesine ilaveten duygu, düşünce ve hayalleri

de yönlendiren insan beyninin ağırlığı 1,3 – 1,5 kg aralığındadır. Kişiden kişiye

değişen beyin ağırlığının, beynin işlevine etkisi bulunmamaktadır (Şenel, 2003: 5).

          Beyin, ‘’nöron’’ adı verilen 100 milyarın üzerindeki sinir hücresinden

oluşmaktadır. Vücuttaki kas, organ ve salgı bezlerine bilgiler gönderip, onların

çalışmalarını kontrol eden nöronların her birinin yaklaşık olarak 20-30 bin civarında

bağlantısı olabilmektedir. Bu bağlantıların sabit olmayıp, sürekli değişebilmesi;

beynin, değişen koşullara göre yapısını sürekli değiştirebildiğini göstermektedir

(Şenel, 2003: 5).

          Motor faaliyetler, dil süreci ve duyum gibi bazı işlevlerin, beynin belirli

bölgelerine lokalize olduğunu ileri süren anlayış lokalizasyon görüşü olarak ifade

edilmektedir. Duyu ve motor işlevleri beynin belirli bir yerinde bulunmadığını ve

beynin diğer kısımlarında yayılmış durumda olduğunu söyleyerek, beynin bütün bir

organ olarak işlediğini savunan bütün alan teorisi (aggregate field theory), beynin

belirli bölgelerinin belirli davranışlarla ilişkili olduğunu savunan lokalizasyon

anlayışı ile çelişmektedir. Her iki teori ile tutarlılık gösteren uzlaştırıcı bir görüş de

vardır. Bu uzlaştırıcı anlayış bazı dil süreçleri, görme, duyusal merkezlerin ve motor

tepkilerin kontrolünü içeren bazı zihinsel atıfların beyinde belirli bölgelerde

yerleştiğini;  buna karşılık bellek, algı, düşünme ve problem çözme gibi üst düzey

bilişsel süreçlerin, beynin tamamına dağılmış alt işlevlere ayrıldığını öne sürmektedir

(Solso vd,  2007: 51-52).

           Lokalizasyon görüşünü benimseyen Alexander Luria; psikolojik işlevlerin,

beyindeki bir grup anatomik yapının bir araya gelerek oluşturduğu üç fonksiyonel

sistem tarafından gerçekleştirildiğini ifade etmektedir (Korkmaz, 2000: 36). Luria’ya

göre beynin hangi bölgelerinin hangi zihinsel işlevlerde rol oynadığı şekil 1.1’de

gösterilmektedir.
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  Birinci İşlevsel Alan                      İkinci İşlevsel Alan                     Üçüncü İşlevsel Alan
  Dikkat                                             Eşzamanlı ve Ardıl                      Planlama

Şekil 1.1: Üç İşlevsel Alan ve İlgili Beyin Yapıları (Naglieri, 1999: 10)

1.1.3.1.1. Beynin Birinci İşlevsel Alanı

          İnsanın bilgiyi alıp işleyebilmesi için uygun koşulların (uyanıklık ve canlı

olmak) var olması gereklidir. Zihinsel süreçlerin tonunu ve uyanıklığı sağlayan birim

beynin birinci işlevsel alanıdır (Korkmaz, 2000: 36).

          Birinci işlevsel alan her iki hemisferin iç kısımları, ara beyin (diencephalon) ve

beyin sapı ile ilişkilendirilmektedir (Naglieri, 1999: 10).   Beyin sapının devamında

bulunan ve beynin en iç merkezinde odaklanmış olan Retüküler Aktivasyon Sistemi

(RAS) gelen duyusal mesajları kortekse iletir. Korteksten alınan mesajlar da RAS’a

döner. Böylece beyin kabuğu ile RAS arasında bir kapalı devre oluşumu ve bundan

kaynaklanan birbirini uyarma mekanizması vardır (Aydın, 2005: 166).

          Dışarıdan gelen uyarıcıya gösterilecek olan dikkat derecesini belirleyerek

uyanık durumdan uykuya ve uyku durumundan da uyanık duruma geçmeyi sağlayan

RAS’ın temel işlevi uyanıklık ve dikkat derecesini ayarlamaktır (Cüceloğlu, 2003:

73).

          Uyarılma ve dikkat birbiriyle ilişkili içersinde ancak farklı süreçlerdir. Dikkat,

uyarılmanın aksine kişinin kontrolü altındaki bir süreçtir(Naglieri ve Das, 1990). Das

vd. (1994)’ ne göre uyarılma beynin iç kısımları (subcortical) tarafından, dikkat ise

beynin dış ve özellikle de ön kısımları (frontal lob) tarafından, kontrol edilmektedir.

Uyarılma; endişe ve öfke gibi bilişsel ve duygusal olarak ele alabileceğimiz içsel
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durumlar tarafından olduğu kadar; ısı, gürültü gibi dışsal koşullar tarafından da

ortaya çıkabilir. Uyarılma (arousal) aktif olma durumudur. Genel olarak uyanık

(alert) olmamıza rağmen, özellikle bir şeye dikkatimizi odaklarız ve bu nedenle

dikkat özel uyarılma ise geneldir (Akt. Ergin, 2003: 56-57)

          Bireyin bir uyarana dikkatini yöneltmesini ve odaklanması için gerekli olan

uyarılma (arousal) halini sağlayan birinci işlevsel alan, insandaki zihinsel süreçlerin

de temelini oluşturmaktadır Yalnızca tam bir uyarılma (arousal) hali kazanıldığı

zaman bireyde kavrama, bilgiyi etkili biçimde işleme, geçerli planlar yapıp yapılan

plana uygun davranma gerçekleşmektedir. Luria (1973)’ ya göre birinci işlevsel

alandaki yetersiz performans, ikinci ve üçüncü alanlara da etki etmektedir (Naglieri

ve Das, 1990).

1.1.3.1.2. Beynin İkinci İşlevsel Alanı

          Beyin kabuğunda yer alan ve dış dünyadan gelen bilginin alınıp, işlenip

saklanması ile ilgili olan ikinci işlevsel alan; beyin kabuğunun görseli işitsel ve

dokunsal bölgelerini içermektedir.  Dış dünyadan duyu organları aracılığı ile gelen

bilgilerin rafine hale getirildiği bu alanda çeşitli duyular arasında ilişki kurulur ve

duyusal veriler anlamlandırılır. Bellek de geniş ölçüde burada temsil edilmektedir

(Korkmaz, 2000: 37-38).

          Eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemler beynin ikinci işlevsel alanı ile bağlantılıdır.

Luria’ya göre eşzamanlı bilişsel işlemler beyindeki ‘’oksipital (ardkafa)’’ ve

‘’parietal (yankafa)’’  bölgelerle; ardıl bilişsel işlemler ise ‘’parietal (yankafa)’’ ve

‘’temporal (şakak)’’ bölgeler ile ilişkilidir (Das ve Naglieri 1995).

          Duyusal Motor Korteks’in bulunduğu parietal lob dokunma, ağrı, basınç hissi

ve bedenin bütün bölgelerinden ısı hissinin algılanması ile ilgili alandır (Aydın,

2005: 168). Temporal lobda bulunan birincil işitme alanı düşük ve yüksek frekanslı

sesleri duymayı sağlarken, ikincil işitme alanı da başka alanlarla asosiyasyon yaparak

anlamayı sağlar. Temporal lobda bulunan ve yüksek entelektüel işlevler için önemli

olan wernicke alanı ise yazılan ve konuşulan dilin anlaşılmasını, insanın bir yazıyı

okuyup, anlamasını ve onu yüksek sesle söylemesini sağlar Nesneleri fark ederek
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onların hareket, renk, uzunluk ve parlaklıkları ile ilgili bilgilerin alındığı oksipital

lobun birincil görme alanında görme gerçekleşir. İkincil görme alanı ise diğer

loblarla bilgi alışverişi yapan, birleştirici yolların geçtiği, yorumlamak için gerekli

olan alandır (Madi, 2006: 77-81).

1.1.4.1.3. Beynin Üçüncü İşlevsel Alanı

          Üçüncü alan planma süreci ile ilişkilidir. Luria’ya göre bu bölge beyndeki

frontal lob (alın lobu) ve özellikle de prefrontal lob (ön alın lobu) ile ilişkilidir.

Luria’ya göre frontal lob dış dünyadan gelen bilgiyi sentezler. Planlama işlemleri

davranışı planlama, düzenleme, doğrulama ve soru sorma, problem çözerken

hipotezleri test etme ve kendini izleme kapasitesinden sorumludur (Akt: Das ve

Naglieri 1995).  Tepkilerini pasif olarak vermeyen insan amaçlar yarat ır, planlar

kurar, eylemlerini programlar, performansını gözler ve davranışını ayarlar. Kişi bu

sayede amacına uygun davranıp davranmadığını denetler ve sonuçlara göre yapılması

gereken değişiklikleri hesaplar  (Korkmaz, 2000: 38).

          İstemli aktiviteler, tepki kontrolü ve çeşitli sözel yeteneklerden de sorumlu

olan üçüncü işlevsel alan, kişilik ve bilinç gibi insan davranışının en karmaşık

yönlerini de içerir (Das ve Naglieri, 1995).

          Ergin (2003)’in aktarımıyla; Fuster (1989) ‘’Prefrontal Cortex’’

fonksiyonlarını şu şekilde özetlemektedir:

- Prefrontal cortex fonksiyonları çok çeşitli bilişsel ve motor aktiviteleri

organize eden üst düzey bir fonksiyon içerisine dahil edilmektedir.

- Prefrontal cortex’in üst düzey bilişsel fonksiyonu, bir amacı olan temporal

davranış yapılarını içerir ve bu amaca yönelik davranışı biçimlendirir.

- Beynin bu bölümün gelişmesi bizim yeni ve karmaşık davranışları

oluşturmamıza ve uygulamamıza olanak sağlar

- Prefrontal cortex farklı aktiviteleri birbirine bağlar. Yani, zamana yayılmış

olan aktiviteler davranışsal bir yapı altında bir araya gelirler.

- Planlı davranış, süreliliği olan yapısal birimler şeklinde (adım adım),

hiyerarşik ve amaca göre düzenlenmiştir.  Planlı davranış amaca ulaşana
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kadar sona ermez. Bu hiyerarşik yapıyı desteklemek için prefrontal cortex

alanının kendisine denk düşen bir sinirsel yapı hiyerarşisi vardır.

- Prefrontal cortex’in temel fonksiyonu gelecek olayların tahmin edilmesi ve

farkına varılmasıdır.

- Prefrontal cortex planlı faaliyetlerin arkasındaki aktif güçtür ve sinirsel

enerjisini uyarılma sisteminden alır.

- Prefrontal cortex’in en önemli rolü davranışın zamana göre düzenlenmesi

olarak basitçe tanımlanabilir.

- Düşünceyle hareket arasındaki uyumsuzluk, bu alana olan zararın önemli

sonucudur. Kişi davranışını kontrol edememesine rağmen hem düşünceyi

hem de hareketi hatırlayabilir. Yani, yapması gerekeni hatırlayabilir ama

davranışına yansıtmayabilir.

- Kişinin plansız hareketi engelleyememesi, bu bölgedeki hasarın önemli bir

sonucudur. Bu bölgedeki hasar davranışların kontrol edilmemesine neden

olur. bu durumda davranışın zamana göre organize edilmesinde bir bozukluk

ve zamansız tepkilerin ortaya çıkması gibi durumlar oluşur.

- İstemli motor aktivitelerin problemsiz uygulanması prefrontal cortex

tarafından kontrol edilir. Prefrontal cortex; a) önceki olaylar hakkındaki

bilgilerin saklanmasını, b) motor sistemin daha önceki yaşantılara göre

hazırlanmasını ve c) uygunsuz motor dürtülerin engellenmesini sağlar. (Akt.

Ergin, 2003: 59-60).

1.1.3.2. PASS Teorisini Oluşturan Bilişsel İşlemler

          Beynin işlevsel alanları ile PASS Teorisini oluşturan bilişsel işlemler

arasındaki ilişki Şekil 1.2’de ayrıntılı olarak görülmektedir.
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Şekil 1.2: Bilişsel işlemler Modeli’nin Şeması (Naglieri, (1989)’den Akt: Oğurlu,
2007 s.32).

1.1.3.2.1. Planlama:

          Luria (1966)’ya göre planlama, davranışın programlanmasını, kontrol

edilmesini ve geçerliliğinin ispat edilmesini kapsar. Das (1980) ise planlamayı

bireyin bir problemi çözmek ve bir amaca ulaşmak için benimsediği değişik

stratejiler ve kararlar dizisi olarak tanımlamaktadır. Shallice (1982) planlamayı

denetimsel ve katılımcı bir süreç olarak adlandırmış ve hareket programlarının belli

bir yöntem kullanılarak seçilmesinde geçerli olan bir işlem olarak tanımlamıştır. Bu

tanımların paylaştıkları ortak nokta planlamanın yönlendirici ve değerlendirici

rolüdür (Ergin 2003: 62).

          Naglieri ve Das (1997)’a göre planlama, içinde bireysel kararlar, seçimler,

uygulamalar ve problemlerin çözümlerini hesaplama işlemlerinin bulunduğu zihinsel

bir işlemdir. Bu işlem değişik karmaşık problemlerin çözümü için gerekli olan

araçları da sağlamaktadır. Bir çocuğun CAS ölçeğinin planlama alt testinde başarılı

olması için bir davranış planı geliştirmesi, geliştirdiği metodun önemini

değerlendirmesi, etkilerini gözlemesi, önceki bir planı görevin emrettiği değişiklik

gibi değiştirmesi veya reddetmesi ve dikkatlice düşünmeden hareket etmeyi

engellemek için dürtüleri kontrol etmesi gerekmektedir (Naglieri, 1999: 12-13).
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  Şekil 1.3: Planlama İşlemleri (Naglieri, 1999: 12).

          Das, Naglieri ve Kirby (1994)’ye göre dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel

işlemler, planlama ile karşılıklı etkileşim halindedir. PASS modelindeki planlama

işlemleri ile diğer bilişsel işlemler birbirinden ayrı olarak ele alınamaz ancak

planlama işlemlerinin tamamen bağımsız olmasa da diğerlerinden ayrı ve seçilebilir

olarak nitelendirilmesini destekleyen iki nokta vardır. Bunlardan birincisi

planlamanın problem çözme gibi üst düzey bilişsel aktivitelerdeki önemli rolüdür.

İkinci nokta ise beynin ön kısımlarının, özellikle de en öndeki bölgenin zarar görmesi

durumunda planlı davranışın bozulduğunun gözlenmesidir (Ergin, 2003: 62).

          Naglieri’ye göre planlama işlemleri, çocukların okuldaki birçok faaliyeti

tamamlayabilmeleri için de strateji kullanmalarını gerektirir. Örneğin bir hikaye

konusunun oluşturulması, detayları, bilgilerin nasıl sunulacağının düşünülmesi,

yazım akışının kontrol edilmesi, yazı bütünlüğünü kapsayan detayların miktarını vs.

içerir. Çok çeşitli uyaranları değerlendirebilen, organize edebilen, analiz edebilen bir

çocuk planlamada da iyidir (Akt. Ergin, 2003:65).
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1.1.3.2.2. Dikkat:

          Bilişsel performansı etkileyen önemli işlemlerden biri olan dikkate ait

özellikler Şekil 1.4’te gösterilmektedir.

Dikkat, kişinin seçici
          davranarak, bazı
          uyarıcılara yönelip,
          bazılarını ise dikkate
          almadığı zihinsel bir
          süreçtir.
Bilişsel Aktiviteye Odaklıdır
Seçicidir
İstenmeyen Uyarılara Tepki
Yoktur.

Şekil 1.4: Dikkat İşlemleri (Ergin, 2003: 66)

          William James (1980)’ e göre dikkat, zihnin aynı anda beliren nesne ya da

düşüncelerden birini açık ne net olarak sahiplenmesidir. Dikkatin temelinde

odaklanma, konsantrasyon ve bilinçlilik yatar. Dikkat denilince, bazı şeylerle daha

etkili olarak uğraşabilmek için diğerlerinden vazgeçme anlaşılır (Solso, 2007: 97).

          Flanagon (1997)’a göre dikkate ilişkin işlemler bireyin belirli bir uyarana

cevap verebilmesini ve diğer rakip uyaranlara tepki vermeyi kesmesini sağlar. Bu

bileşen hem uyandırmalardan hem de seçici dikkatten oluşsa da, bileşenin burada

ilgilenilecek olan boyutu seçici dikkattir çünkü tam uyandırma değeri sadece

varsayılıyor. Seçici dikkat, ilgili uyaranlar seçilirken diğerlerinin ihmal edilmesi

demektir ve hedeflenmeyen uyaran hedeflenenden daha öne çıkıyorsa giderek

zorlaşır. Bu yüzden dikkat, hem özel olarak yön verilmiş bir bilişsel faaliyet hem de

rakip uyaranların dağıtıcı etkisine karşı direnç anlamına gelir (Akt: Ucur, 2005: 17)

Uyarıcı

Uyarıcı

Tepki Yok

Tepki

Tepki Yok

Uyarıcı

Dikkat:
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          Luria’ya göre dikkatin ön koşulları arasında ‘’alertness’’ (uyanıklık-vijilans-

canlı ve uyanık olmak) ve ‘’arousal’’ (uyandırma, canlandırma-oryantasyon

reaksiyonu) yer alır. ‘’Arousal’’ ve ‘’alertness’’, nörofizyolokik ve nörolojik

kavramlar olup, şahsın canlı, uyanık, çevreden uyarı almaya hazır ve kendinden

haberdar olmasını içerir. Dış ve iç dünyadan (fiziksel ve ruhsal) sürekli uyaran

gelmesi, uyanık kalmak için oldukça önemlidir (Korkmaz, 2000: 79).

          Njiokiktjen (1988)’e göre dikkat, istemli ve istemsiz olarak ikiye ayrılabilir.

İstemsiz dikkat, kişinin herhangi özel bir amacı ya da çabası olmadığı halde, dış

çevre ortamındaki bazı nesneler ve olayların birer uyaran niteliği alacak biçimde

kişinin algı alanına kendiliğinden girmesine denir. İstemli dikkat sayesinde ise

bilinçli algı söz konusu olur. Bilincin, belli bir anda bir tek şey üzerinde dikkati

yoğunlaştırabilme özelliği, istemli dikkatin temel özelliğidir. Uyaranın tanınabilir ve

anlaşılabilir olması gerekir. Anlam ve algının buluştuğu noktada yer alan istemli

dikkat motivasyon ve ilgi ile yakından ilgilidir. Dikkat gelişimi temelde istemli

dikkatin gelişmesini ifade eder (Korkmaz, 2000: 79).

          Kinsbourne dikkatin üç bileşeni olduğunu öne sürmektedir. Bunlardan ilki olan

dikkatin odaklanması (seçici dikkat) bir şeyin seçilip odaklanması, sabit tutulması

anlamına gelmektedir. Dikkatin sürdürülmesi olarak isimlendirilen ikinci bileşen efor

uygulama duygusu yaratır ve dikkatin sürdürülebilmesi için dıştan veya içten gelen

ilgisiz uyaranların tanınıp engellenmesi gerekir. Dikkatin bir durumdan diğerine

kaydırılabilmesi veya bölünebilmesi anlamına gelen dikkatin esnekliği de üçüncü

bileşendir. Özellikle çocuklar için zor olan aynı anda iki şeyi yapma dikkatin bu

özelliğini ifade eder. Dikkatin bu özelliği ancak eğitimle incelikli hale gelir

(Korkmaz, 2000: 80).

          Das ve ark (1994)’ na göre dikkatin birçok belirleyeni vardır. Bazı işaretler

(sinyaller) genetik eğilim (genetic predisposition) nedeniyle önemlidir. Bütün küçük

çocuklar, dile ve insan yüzüne dikkat etme eğilimindedirler. Hayvanlarda da dikkatli

olma eğilimi vardır. Örneğin: tavşanlar hışırdayan ağaç seslerine, köpekler kokuya

dikkat ederler.   Bazı şeylere dikkatimizi vermemizi diğerlerine vermememizi

sağlayan bir başka faktör de açlığı ve susuzluğu gidermek gibi (fiziksel ihtiyaçlar

gibi) bireyin ihtiyaç durumdur. İhtiyaçlar bireyin kendini bilgilendirmesiyle (self-
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instruction) ilgili olarak daha da ön plana çıkabilir. Sınıftaki çocuk dikkatini

öğretmene vermeye ihtiyaç duyabilir ya da bu konuda kendini motive edebilir.

İhtiyaçlar ayrıca sosyal etkileşimlerle de üretilebilir ve böylece dikkatimizi

yönlendirebiliriz (Akt: Ergin, 2003: 68).

1.1.3.2.3. Eşzamanlı Bilişsel İşlemler:

          Luria (1970)’ ya göre eşzamanlı işlemler kişinin birbirinden ayrı uyaranları bir

bütün veya grup içine entegre ettiği zihinsel bir süreçtir. Kişinin bir bütün içindeki

uyaranların birbiri ile ilişkilerinin nasıl olduğunu görmesi, eşzamanlı işlemlerin

temel unsurudur (Şekil 1,5). Eşzamanlı işlemler sözel olmayan ve sözel içerikli

uzamsal ve mantıksal boyutları içermektedir. Eşzamanlı işlemlerdeki uzamsal boyut

uyarıcıyı bir bütün olarak algılamayı içermektedir. Eşzamanlı işlemlerin mantıksal-

gramatik boyutu kelime ilişkileri, edatlar ve çekimlerin anlaşılması yoluyla

kelimelerin fikirler halinde bir araya getirilmesine olanak sağlar ve böylece kişi

söylenen şeyi anlayabilir (Naglieri, 1999 s 17).

Eşzamanlı işlem,
 çocuğun uyarıcıları
 grupladığı zihinsel
 bir aktivitedir.
Uyarıcılar her
parçada bir bütün
olarak görülürler
ve diğer parçalarla
bağlantılıdırlar
Şekil 1.5: Eşzamanlı Bilişsel İşlemler (Ergin, 2003:72)

          Okuduğunu anlama, eşzamanlı bilişsel işlemleri yoğun şekilde gerektiren bir

okul aktivitesidir. Çocuğun ne kastedildiğini anlaması için hikâyede sunulan olgular

arasındaki ilişkiyi anlaması gereklidir. Eşzamanlı işlemlerde iyi olan bir okuyucu,

Eşzamanlı Bilişsel İşlemler:
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genel çerçeveyi anlamak için cümledeki farklı olgu ve düşünceleri aynı anda

koordine edebilir (Naglieri, 2001).

          Eşzamanlı bilişsel işlemler; uzamsal yetenekler (spatial skills) ve imgelerle

(imagery), anlamsal işlemlerle (semantic processing) ve muhakeme (reasoning) ile

özetlenmektedir (Ergin, 2003: 73).

          Uzamsal Yetenekler ve İmgelem;’Yer-mekan ilişkileri bir cismin görülmeyen

yönleri ile birlikte uzaydaki çeşitli durumlarını tasarlayabilme, hayal edebilme, göz

önünde canlandırabilme, yer-mekan ilişkilerini algılayabilme gibi yetenekleri kapsar

(Özgüven 2003: 168). İmge ise Cevizci(2000)’ ye göre; dış dünyadaki nesnelerin

zihinsel resmi kopyası ya da tasarımı; gerçek veya gerçek dışı bir şey ya da olgunun

zihindeki tasarımı olarak açıklanabilir (Akt: Madi, 2006: 145)

          Anlamsal İşlemler; Kirby ve Williams’a göre sözel alanda, bilgileri birbiriyle

ilişkilendirmede ya da bu bilgilerin bütünleştirilmesinde de eşzamanlı bilişsel

işlemler rol oynamaktadır. Örneğin; sözcüklerden oluşan bir listeyi kategorize

ederken çocuk eşzamanlı bilişsel işlem yapmaktadır. Anlamlandırma,  iki farklı

nesnenin aynı anda anlamsal özellikleri kodlanarak ortak özelliklere ulaşmada

kullanıldığı gibi, kelimelere yeni bir anlam yüklemede de kullanılır (Ergin, 2003: 75)

          Muhakeme;’ Naglieri ve Das (1997)’ a göre eşzamanlı bilişsel işlemlerde

muhakeme ‘’tümdengelim’’ ve ‘’tümevarım’’ olarak iki şekilde düşünülmektedir

(Akt: Oğurlu, 2007: 62). Tümdengelim doğrudan yaşantıya değil, önceden verili

önermelere dayanarak ve mantık kurallarına uyarak bir sonuca varma (özelden

genele gitme) yöntemi; tümevarım ise özelden genele akıl yürütme, yani, bireysel

gözlemlere dayanarak genel ilkeler veya yasalar üretme anlamına gelmektedir.

Tümdengelim ve tümevarım insan bilişinin (bilgisinin) de temelini oluşturmaktadır

(Budak, 2003: 775).

1.1.3.2.4. Ardıl Bilişsel İşlemler:

          Naglieri ve Das (1997)’a göre ardıl bilişsel işlemler bireyin uyaranları kendine

özgü sıralı bir düzende, zincir benzeri devamlılık gösteren bir biçimde birleştirip

bütünleştirdiği zihinsel bir işlemdir. Luria (1966)’ya göre ardıl bilişsel işlem, bilişsel
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işlemlerin birbirini katı bir şekilde tanımlanmış bir sırayla takip etmek zorunda

olduğunda gereklidir. Ardıl bilişsel işlemlerin ayırıcı özelliği, her bir elementin

kendinden önceki element ile ilişki içersinde olması ve uyaranların birbirleri ile

karşılıklı ilişki içersinde olmamasıdır (Naglieri, 1999: 18).

          Ardıl bilişsel işlemler hem birbirini izleyen uyaranları algılamayı, hem de ses

ve hareketlerin sıralı bir biçimde biçimlenmesini içermektedir. Bu nedenle ardıl

bilişsel işlemler kelime yapmak için seslerin ayarlanması ve dilin sözdizimi ile

ilişkilidir. Luria ve Tsvetkova (1990)’a göre konuşmanın seri organizsayonu, ardıl

diziler içindeki motor uyaranlar ve ayrı seslerin üretilmesi ardıl bilişsel işlemleri

içeren görevlerdir. Luria (1966) ayrıca ardıl bilişsel işlemler; bir hikayenin ayrı

parçaları, ardıl dizilim içinde organize edildiğinde konuşmanın içeriğinin

kavranmasına izin verdiğini belirtmiştir. Çünkü hikayenin sıralı bir şekilde

sunulmasının anlamı belirleyen unsurdur (Akt:Ergin, 2003: 77-78).

Ardıl Bilişsel İşlem, kişinin uyarıcıları belirli bir
düzene göre dizdiği zihinsel bir aktivitedir.

Uyarıcılar kaydeden bir zincir şeklinde oluşurlar
Uyarıcılar içsel olarak bağlı değildirler

Şekil 1.6: Ardıl Bilişsel İşlemler (Ergin, 2003: 78).

          Bilgisayar oyunlarının, çocukların bilişsel işlemlerine etkisi olduğunu ortaya

koyan pek çok araştırma vardır. Çalışmanın bu bölümünde bilgisayar oyunları,

çocukların bu oyunları oynama alışkanlıkları ve bilgisayar oyunlarının çocuk ve

gençler üzerindeki çeşitli etkilerinden, özellikle bilişsel işlemlere olan etkilerinden

bahsedilmektedir.

Ardıl Bilişsel İşlemler

54321
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1.2. Bilgisayar Oyunları ve Bilişsel İşlemler

1.2.1. Bilgisayar ve Çocuk

          Günümüz çocukları için bilgisayara ulaşmak hiç de zor değildir. Evinde

bilgisayar olmayan çocuklar komşusunda, okulunda veya internet kafelerde

bilgisayara rahatlıkla ulaşabilmektedir. Bilgisayarların, adeta yaşamın bir parçası

haline geldiği günümüzde, çocukların bilgisayar kullanımının avantaj ve

dezavantajları olduğunu savunan çeşitli görüşler vardır.

          Uluğ (2007: 263)’a göre bilgisayar, matematiksel ilişkiler göstermek ve el

becerisiyle eğlenceyi birleştiren harika bir buluştur. Çocuk bilgisayar yardımıyla,

istediği bilgiye anında sahip olur. Böylece çocuk geri bildirimin zevkini alır ve

öğrenir. Fakat, bilgisayar daha büyük çocuklar için uygundur. Okul öncesi çocuk için

zararlı olabilir.

          Abalı’ya göre ise bilgisayar karşısında geçirilen saatler çocuk ve gençlerin

daha çok pasif konumda olmaları ve beden hareketlerinden uzak kalmaları ile

sonuçlanır. Bu hareket kısıtlılığı çocuklarda stresi arttırır. Özellikle hareketli olan

erkek çocuklarda bu hareketsizlik bedene ait enerjinin birikmesine ve çocuğun

davranışına kötü yönde tesir etmesine neden olabilir.  Abalı ayrıca bilgisayar

karşısında sürekli alıcı konumunda olan çocukların kendilerini ifade

edemediklerinden dolayı dili kullanımda zorluk yaşadıklarını söylemektedir (Abalı,

2007: 32).

          Bilgisayarın iyi değerlendirildiği taktirde çocuk ve gençlerin eğitim ve

gelişimine olumlu katkıları olduğunu söyleyen Yavuzer bilgisayarın, öğrenmeyi

eğlenceli kılması; çocuğu merak ve rekabet duygusuyla cesaretlendirmesi; çocuğun

dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenmesini sağlaması; bilişsel gelişim, planlama ve

problem çözme yeteneği ile yazma ve iletişim becerilerinin gelişimine katkı

sağlaması, öğrenciler arasında entelektüel tartışmaya zemin hazırlaması; okul öncesi

eğitim programlarında yaşa uygun bilgisayar etkinliklerinin el göz koordinasyonuna

katkı sağlaması ve ‘’bilgisayar destekli eğitim’’ yoluyla öğrencinin aktif katılımıyla

öğrenme imkanı bulması ve konuyla ilgili değerlendirmeyi kendi kendine yapabilme
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olanağı sunması gibi olumlu yönlerinden bahsetmiştir. Yavuzer bunların yanında

bilgisayar yoluyla öğrenmede bireysellikten uzaklaşma; bilgisayar kullanımında

sınırı aşarak ekran bağımlısı olma ve sosyal gelişimin olumsuz etkilenme riski;

ekonomik nedenlerden dolayı bilgisayara sahip olamayan çocukların bu deneyimden

mahrum kalmaları gibi olumsuz yönlerinden de bahsetmiştir ( Yavuzer, 2001: 219-

221).

1.2.2. Bilgisayar Oyunları

          Dünyada yaklaşık olarak 6 milyar insan bilgisayar oyunları oynamaktadır ve

büyük olasılıkla bu sayı gün geçtikçe artacaktır. Bu oyunların, özellikle öğretme ve

öğrenme alanlarınla nasıl kullanılacağına dair araştırmaların yapılması eğitimcilerin

bir sorumluluğudur. Aldrich (2004) oyun sırasında; oyuncunun oyunu oynayan diğer

oyunculara karşı başarılı olana kadar oyuna dahil olarak ve pratik yaparak

öğrendiğini ve böylece kapsamlı bir öğrenmenin meydana geldiğini söyler. Oyundaki

başarı oyuncunun rolleri öğrenmesi, yönergeleri anlaması ve oyun yapısındaki

karmaşık sistemleri kavramasını gerektirir (Beedle ve Wright, 2007: 151).

          Bilgisayarın sabit olmayan kurallara dayalı örgütsel bir mekanizma olarak

işleyen yapay zekası, oyuncuların, oyunda sunulan ve yalnız başlarına değil, grup

halinde çözmeleri gereken problemler tarafından zorlanıp kamçılanmalarını sağlar.

Bugünkü çoğu bilgisayar oyununda oyuncular; oyundaki amaçlarını, ilişkilerini,

seçtikleri karaktere ait becerileri ve görünümlerini belirleyebilmektedir. Bilgisayar

oyunlarında bürünülen karakterler ona ve gerçek yaşamdaki kişilere

benzemediğinden bu tür oyunlar oyuncuya, farklı biçim ve özellikleri yaratıp

deneyimlemek fırsatını verir. Rol oynama, oyuncuya kendini bir karakterin içine

daldırarak, deneyimlemesine izin verir. Bu oyunlarda, karakterleri hikaye örgüsüne

daha fazla dahil edebilmek için giderek daha fevkalade anlatı ve hikayeler

kullanılmaktadır (Beedle ve Wright, 2007: 151).

          Bilgisayar oyunları bireysellik üzerine kurulu dünyalar değil, aksine insan

ilişkilerini yapılandıran bir sanat biçimidir (Doğu, 2006: 82).
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          Bilgisayar oyunlarının insanlık tarihinin en ilgi çekici eğlencesi olduğunu

söyleyen Prensky (2001) bilgisayar oyunlarının öğelerini ve bu öğelerin oyuncuya

olan faydalarını şu şekilde belirtmiştir;

- Oyunlar eğlencenin bir şeklidir. Bu zevk ve keyif verir

- Oyunlar hareketin bir şeklidir. Bu durum yoğun ve hareketli bir biçimde

oyuna dahil olmamızı sağlar

- Oyunun kuralları vardır. Bu da bütün olarak düşünmemizi sağlar.

- Oyunun amaçları vardır.  Bu amaçlar motive olmamızı sağlar.

- Oyunlar etkileşimlidir. Bu durum bir şeyler yapmamızı gerektirir.

- Oyunlar uyarlanabilirdir. Bu durum akıcılık sağlar.

- Oyunlarda sonuçlar ve geribildirimler vardır. Bu durum öğrenmeyi sağlar.

- Oyunlarda kazanma durumu vardır. Bu ego tatmini sağlar.

- Oyunlarda çekişme, yarış, meydan okuma ve rekabet vardır. Bu da adrenalin

sağlar.

- Oyunlarda problem çözme vardır. Bu durum yaratıcılığı arttırır.

- Oyunlarda karşılıklı etkileşim vardır. Bu da sosyallik kazandırır.

- Oyunlarda bir hikaye ve sunum vardır. Bu da bize duygu verir.

          Saygılı (2006: 98) ’ya göre bilgisayar oyunları gencin duygularını harekete

geçirip merakını tahrik etmesi; gence başarı duygusunu tattırması ve olumlu bir

heyecan yaşamasını sağlaması gibi sebeplerle gençleri cezbetmektedir.

          Bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençler üzerinde çeşitli etkileri vardır.

Araştırmanın bu bölümünde bilgisayar oyunlarının bilinen bazı etkilerinden

bahsedilecektir.

1.2.2.1. Bilgisayar Oyunlarının Türleri

          Akkemik’ den aktaran Öztürk (2007: 24), bilgisayar oyunlarının türlerinin

insanların beğenilerine ve tercihlerine göre zaman içinde belirlendiğini ve oyun

firmalarının da bu beğeni ve tercihlere göre farklı türde oyunlar ve oyun

kombinasyonları yarattıklarını söylemiştir. Bir oyunun tek bir türe ait olabileceği

gibi, birden fazla türün özelliklerini de taşıyabileceğini vurgulamıştır.
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          Prinsky (2001), 2000 civarında bilgisayar oyunu olduğunu söyler ve bunları 8

gruba ayırır:

1.Aksiyon Oyunları: Oyunlar arasındaki en temel ve en geniş tür aksiyon oyunları

olabilir. Bu tür oyunlar oyuncunun zaman içinde dönüşlü (refleksif) olarak yaptığı

eylem önemlidir (Üçgül, 2006;18). Labirent oyunları, yüksekten atlama, düşen

nesneleri vurma, araba yarışı ve iz sürme oyunları bu kategoriye dahil edilebilir

(Prensky, 2001).

2.Macera Oyunları: Macera oyunları bilinmeyen dünyada yollunu bulma, nesneler

toplama ve mantıksal bulmacaları çözmeye oyunlarıdır. Bu tür oyunlar bilgisayar

oyunlarının en eskilerindendir (Prensky, 2001).

3.Dövüş Oyunları: Bu tür oyunlar, oyuncunun bilgisayar veya başka bir oyuncu

tarafından kontrol edilen bir başka karakterle dövüştüğü oyunlardır (Üçgül, 2006:

18).

4.Bulmaca Oyunları: Bulmaca oyunları, oyuncu mantıksal bulmacaları çözmesi

veya labirentlerde yön bulmasını gerektiren türden oyunlardır (Üçgül, 2006: 18).

5.Rol Oynama Oyunları (RPG):  RPG, oyuncunun insan, peri, büyücü v.b. gibi

karakterleri bireysel özellikleriyle oynadığı oyunlardır. Bu oyunlarda oyuncular

dövüşerek ve çeşitli eylemlerde bulunarak deneyim ve ekipman elde eder (Üçgül,

2006: 18).

6.Simülasyon/Taklit Oyunları: Bu tür oyunlar uçmak, bir aracı kullanmak,

dünyalar inşa etmek ile ilgili oyunlardır (Prensky, 2001).

7.Spor Oyunları: Spor oyunları, geleneksel fiziksel sporları oynamayı taklit eden

oyunlardır. Bu kategorideki bazı oyunlarda gerçekten spor oyununu oynamak

önemliyken, bazı oyunlarda ise spordaki taktikler önemlidir (Üçgül, 2006: 18).

8.Strateji Oyunları: Bu oyunlar genellikle Büyük bir şeylerden (örneğin, bir ordu

veya uygarlığın tamamından) sorumlu olmak,  bunu istediğin şekilde ve yöntemle

geliştirmekle ilgili oyunlardır (Prensky, 2001).
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Eck ve Gikas (2006)’dan aktaran Van Eck (2007: 274)’e göre öğrenme ve oyun

değişkenleri arasındaki ilişki şöyle sınıflandırılmaktadır;

Oyunları Sınıflandırma Açıklama Gane’nin Zihinsel Becerileri

Aksiyon Oyuncuyu, sürekli hareketli ve oyunla

ilişki içersinde tutar. Temel beceriler el-

göz koordinasyonu ve hızlı

reflekslerdir. Derin düşünme gerekli

değildir.

Tanımlı Kavramlar

Somut Kavramlar

RPG Genellikle karakterler, hikaye ve

mücadele etrafında döner ve büyük,

genişleyen dünyalarda meydana gelir.

Genellikle işbirliği içersinde ve

çoğunlukla online olarak oynanır.

Problem Çözme

Kurallar

Tanımlı Kavramlar

Somut Kavramlar

Macera Hikayeye dayalı keşif ve bulmaca

çözmede  oyuncu kahramandır.

Oyuncu olay örgüsü ve engeller

arasında, kendi başına veya diğerleriyle

beraber en iyi yolu belirlemelidir.

Problem Çözme

Kurallar

Tanımlı Kavramlar

Somut Kavramlar

Strateji Çoğunlukla tarihsel veya diğer insanlık

olgularında reaksiyonlarda yöntem ve

teorinin önemini vurgular.

Problem Çözme

Kurallar

Tanımlı Kavramlar

Somut Kavramlar

Simülasyon İşlemler, olaylar veya olguların

simülasyonu. Gerçeğe uygun algının

önemini vurgular.

Problem Çözme

Kurallar

Tanımlı Kavramlar

Somut Kavramlar

Spor Oyuncunun spor aktivitesini taklit

ederek oynamasına izin verir.

Problem Çözme

Kurallar

Tanımlı Kavramlar

Somut Kavramlar

Dövüş Oyuncular bireysel veya takım olarak

kavgaya tutuşurlar. Bir hikaye sunulur

ama mücadele becerilerine yardımcıdır.

Kurallar

Tanımlı Kavramlar

Somut Kavramlar

Şekil 1.7:Öğrenme ve Oyun Değişkenleri Arasındaki İlişki  (Van Eck, 2007)
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          Bu araştırmanın örneklemini oluşturan çocukların bu oyun türleri arasından en

çok strateji, RPG, spor (futbol), aksiyon ve dövüş oyunları oynadıkları

görülmektedir. Örneklem grubundaki çocukların en sık oynadıkları oyunlar ise

şunlardır:

‘’Age of Empires’’, ‘’Age of Mythology’’, ‘’Call of Duty’’, ‘’Counter Strike’’, ‘’Fifa

2008-2009’’, ‘’Gta’’, ‘’Need For Speed’’, ‘’Pes 2008-2009’’, ‘’Super Mario’’ ,’’The

Sims 2’’

1.2.2.2. Çocuklarda Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları

          Etkileşimli bilgisayar ve video oyunları son 25-30 yıldır gençler arasında

giderek popüler olmaya başlamıştır. Bu oyunlar başlangıçta yalnızca bilgisayarlara

merakı ve hevesi olan gençler ve genç yetişkinler arasında oynanırken,  90’lı yılların

başında çocuk ve gençlerin günlük yaşamlarında önemli bir yer tutmaya başlamıştır

(Fromme, 2003).

          Benzer sınıf seviyesi ve birbirine yakın bilişsel yeterliliğe sahip çocukların

oyun tercihlerinin de benzer olabileceğini söyleyen İnal ve Çağıltay (2005) elde

ettikleri bulgulara dayanarak, direk bir bağlantı olmasa da, öğrencilerin sınıf

seviyeleri ilerledikçe daha karmaşık ve zorluk derecesi yüksek oyunlar seçtiklerini

ifade etmektedirler.

          Fromme, Meder & Volimer, çocuklar ve bilgisayar oyunları ile ilgili yaptıkları

araştırmada örnekleme dahil olan çocuklardan erkeklerin %55,7, kızların ise

%29’unun düzenli olarak; erkeklerin %40 ve kızların %51’inin gelişigüzel olarak

bilgisayar oyunu oynadığı ve erkeklerin %6, kızların %20’sinin hiç bilgisayar oyunu

oynamadığı sonucuna ulaşmışlardır (Fromme 2003).

          Deveci vd (2007)’nin araştırmasında öğrencilerin %56’sının bilgisayarı oyun

oynamak için kullandıkları ortaya çıkmıştır. Fromme (2003) ise, Feierabend ve

Klinger (2001)’in çocuklarda medya kullanımı ile ilgili çalışmasında bilgisayarda

oyun oynamanın, 6-13 yaş arasındaki çocukların kişisel bilgisayarlarında yaptıkları

en önde gelen aktivitelerden biri olduğu sonucuna varıldığını aktarmıştır.
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          Çocukların oyun oynama alışkanlıklarını etkileyen bir faktör de cinsiyet

farkıdır. Yapılan araştırmada Kız öğrencilerin, dövüş, spor ve hareket/serüven

oyunlarını tercih eden erkek öğrencilerin aksine dövüş ve spor oyunlarından uzak

durdukları; atari, bulmaca ve hareket/serüven gibi oyunları tercih ettikleri sonucuna

varılmıştır (İnal ve Çağıltay 2005). Gümüşoğlu (2005)’nun araştırmasında kızların ve

erkeklerin oynadıkları oyun türlerinde farklık olmasının yanında, kızların

bilgisayarda oyun oynamaya ayırdıkları zaman erkeklerinkinden azdır. Buna göre

kızların %95’i iki saatten az oynarken erkeklerde bu oran %60’dır.

          Arnas’ın 2005 yılında yaptığı çalışmasında 3-6 yaş çocuklarının %16’sının; 7-

10 yaş çocuklarının %26’sının;  11-13 yaş çocuklarının %31’inin ve 14-18 yaş

çocuklarının %25’inin odasında bilgisayar ve 3-6 yaş çocuklarının %27’sinin; 7-10

yaş çocuklarının %40’ının;  11-13 yaş çocuklarının %17’sinin ve 14-18 yaş

çocuklarının %14’ünün odasında video oyun aletleri olduğu bulunmuştur. Aynı

çalışmada çocukların bir günde bilgisayar ve video oyunlarına ayırdıkları zamanın

ortalama 24 dakika olduğu sonucuna varılmıştır.

          Eyüboğlu (2003)’den aktaran Topdal (2008: 354-355)’a göre bilgisayar

oyunlarındaki canlandırma, ses ve sayısız sürprizlerin birleşmesi beynin duygusal

bölümünü harekete geçirmekte ve dolayısıyla bilgisayar oyunları zihinsel işlevlerin

geliştirilmesinde ve hayatın iç düzeninin öğrenilmesinde çocuklara yardımcı

olmaktadır. Topdal ayrıca bilgisayar oyunlarının sosyal etkileşim halinde oynanan

oyunlar kadar olmasa da doğru yönlendirmeler, doğru oyunların seçilmesi ve doğru

zamanın ayrılması halinde yararlı olabileceğini vurgulamıştır.

          İnal ve Çağıltay (2005) Karabük İli’ndeki çalışmalarında katılımcıların

yalnızca %42’sinin evinde bilgisayar olmasına karşın %76,3’ünün günde birkaç saat

bilgisayar kullandıkları sonucuna varmışlardır. Bunun sebebinin de öğrencilerin,

okul çevrelerindeki internet kafeler olduğunu ve çocukların bu yerlerde bilgisayar

kullanıp, bilgisayar oyunları oynayabildiklerini söyleyen İnal ve Çağıltay’a göre

internet kafeler öğrencilerin bilgisayar kullanım oranlarında artışa sebep olmaktadır.

Deveci vd (2007)’nin yaptıkları araştırmada ise öğrencilerin yalnızca %22’sinin

kendi evinde bilgisayar kullanmasına karşın, %43’ünün okulda, %17’sinin internet

kafede, %10’unun arkadaşının evinde bilgisayar kullandığı belirlenmiştir. Bu
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bilgilere dayanarak günümüz çocuklarının pek çoğunun bilgisayara rahatlıkla erişip,

bilgisayar oyunu oynadıkları söylenebilir

1.2.2.3. Bilgisayar Oyunlarının Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri

          İnternet kullanımı ve bilgisayar oyunları, çocuk ve gençlerin günlük

yaşamlarını, akademik başarılarını ve ruh sağlıklarını önemli ölçüde etkileyen ve bu

yönüyle araştırmacıların dikkatini çeken bir konudur  (Kelleci, 2008).

          Bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençlerin saldırganlık davranışını etkilediğine

dair görüşler yaygındır. Çuhadaroğlu, saldırganlık içeren bilgisayar oyunları ile ilgili

Amerika’da 12 büyük araştırma yapıldığını ve bu araştırmaların 9’unda çocukluk ve

ergenlik döneminde savaş oyunu oynayanların ileriki yaşlarda saldırgan davranışlara

yönelme eğiliminin fazla olduğunun tespit edildiğini aktarmıştır. (sabah gazetesi

28.09.2008). Anderson ve Bushman (2001) araştırmalarında şiddet içerikli bilgisayar

oyunlarının çocuk ve gençlerde saldırganlık davranışını arttırdığı, yapıcı sosyal

davranışları ise azalttığı sonucuna ulaşmışlardır.

          Selnow çocukların bilgisayar oyunları sırasında zamanlarını en iyi şekilde

harcadıklarını düşündükleri, sosyal ilişki kurmakta güçlük yaşadıkları, çevrelerinde

sınırlı sayıda arkadaşları olduğu ve sınırlı sayıda olan arkadaşları ile paylaştıkları

konuların video oyunlarını içerdiği belirtilmektedir. Horman ve ark ise yaygın

internet kullanan ve bilgisayar oyunları ile zamanını geçiren çocukların sosyal

gelişimlerinin önemli ölçüde gerilediği, bu çocuklarının özgüvenlerinin düşük, soysal

kaygı düzeylerinin ve saldırganlık davranışlarının yüksek olduğunu belirtmektedir.

(Akt. Kelleci, 2008: 254).

          Çuhadaroğlu (2008) sürekli bilgisayar oyunu çocukların bilgisayar oyunlarına

bağımlı hale geldiğini belirtmiştir (sabah gazetesi 28.09.2008). Gümüşlüoğlu (2005)

da, bilgisayar oyunlarındaki şiddetin çocuk ve gençler üzerindeki etkisini araştıran

çalışmasında çocukların ‘’bilgisayar oyunu oynarken neler hissettiklerine dair soruya

verdikleri yanıtların, madde bağımlılığı olan kişilerin tepkilerini çağrıştırdığını

belirtmektedir.
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          Bilgisayar oyunu oynamanın çocuklar üzerinde saldırganlık, düşük özsaygı,

bağımlılık, suça eğilim ve içe dönüklük gibi olumsuz etkilerinin yanında; rahatlama,

yüksek özsaygı, rehabilitasyon, eğitim ve sosyallik düzeyinde gelişme gibi olumlu

etkileri söz konusudur (Harris, 2001).

          Şiddet içerikli oyunların olumsuz etkilerinin yanında, yardım içerikli, yapıcı

sosyal oyunların da çocuklar üzerindeki olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

Narvaez vd (2008)’nin yaptıkları araştırmada, yardım içerikli oyunları oynayan

çocukların yapıcı sosyal davranışlarında önemli artış gözlenmiştir. Beedle ve Wringt

(2007: 154)’a göre çok oyunculu bilgisayar oyunları, oyunculara eş zamanlı

oturumlarda, birbirleriyle iletişim kurmalarına ve işbirliği yapmalarına olanak

sağlaması açısından önemlidir.

          Bilgisayar oyunlarının fen, matematik, tıp, mühendislik, dil öğrenme, problem

çözme ve stratejik düşünme becerisini geliştirme gibi alanlarda sıklıkla kullanıldığı

görülmektedir.  Oyunlar öğrencinin güdülenmişlik düzeyini arttırırken, içeriğe ilgi

duymasını, öğrenebileceğine ilişkin özgüvenini ve etkinliği sürdürmesini sağlar;

öğrencide rahatlama ve motivasyon yaratır (Bayırtepe ve Tüzün, 2007)

          Valkenburg (2001: 123), pek çok eğitici bilgisayar oyunu hayal gücünü

beslemek için tasarlandığını ve oyun üreticilerinin de, ürünleri ile ilgili bilgi verirken

ailelere bunu belirttiğini ifade eder. Bu tür oyunların, gerçekten de üreticilerin iddia

ettikleri şeyi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini test eden bir akademik çalışmaya

dair bilgisi olmadığını söyleyen Valkenburg’a göre çocukların hayal güçlerini

beslemek için tasarlanan eğitici bilgisayar oyunlarının çocukların yaratıcı

kapasitelerini desteklemesi olasıdır. Hudson (2003)’dan akratan Beedle ve Wright

(2007: 155)’a göre rol oynama oyunları film, kitap ve benzeri diğer eğlence

formlarının aksine oyuncuya başlıca rolleri ve kahramanları oynama şansı verdiği

için çocuklardaki yaratıcı becerileri destekleme eğilimindedir.

          Abalı (2007: 36)’ya göre bilgisayar oyunlarını oynarken aşırıya kaçmanın;

psikolojik açıdan her şeyi bir oyun olarak görme, sürekli hayal kurma, oyunda

işlenen temalarla oyun sonrasında da zihinsel olarak meşgul olma, aile ile olan

ilişkilerde ve geçirilen zamanda azalma, gerçeklikten uzaklaşma, asosyal bir yaşam
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tarzının yerleşmesi, hayal ile gerçeği karıştırma, yargılamanın olumsuz tesir altına

girmesi gibi olumsuz etkileri olabilir.

          Bilgisayar oyunları, oyuncularında korku, güç, enerji, saldırganlık, merak ya

da mutluluk gibi güçlü duygusal tepkiler meydana çıkarır. Bilgisayar oyunlarını

tasarlayan kişiler bu tür duyguları karakter özellikleri, oyunda kazanılan ödüller,

engeller, oyunun öyküsü, diğer insanlarla rekabet ve diğer oyuncularla işbirliği

yapma fırsatları gibi oyunu oluşturan bileşenleri dengeleyerek yaratırlar (Squire,

2003).

1.2.2.3.1. Bilgisayar Oyunlarının Çocukların Bilişsel Performansa Etkisi

          Belirli bilgisayar oyunlarını oynamanın, belirli bilişsel becerilere doğrudan

pozitif etkilerinin olduğu ve evde bilgisayar kullanımının, akademik performansa bir

miktar olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir (Subrahmanyam vd, 2000: 127).

          Bilgisayar oyunlarında oyuncular, oyunların yapısını keşfederek oyundan

öğrendiği bilgiyi benzer durumlara uyarlayabilir, genelleyebilir ve bu bilgiyi farklı

bir ortamda yeniden oluşturabilirler. Bunlar bilgisayar oyunu oynadıktan sonra

ortaya çıkan bilişsel özelliklerdir (Yiğit, 2007: 32)

          Garris, bilgisayar oyunlarının kullanıcıya bir takım bilişsel özellikler

kazandırdığından bahsetmiştir. Garris, Ahlers ve Driskell (2002)’den aktaran Kula

(2005)’ya göre bilgisayar oyunlarının oyuncuya kazandırdığı bazı bilişsel özellikler

vardır. Bunlardan biri, oyunu oynayan kişilerin oyundaki yapıyı keşfederek bilgiyi ve

bilginin parçalarını fark etme ve bilgiyi yeniden oluşturma becerisi kazanmasını

içeren açıklayıcı bilgidir. Öğrenilenlerin benzer durumlara dönüştürülmesini

sağlayan fantezi öğesi, bu bilişsel özelliğin kazanılmasında etkilidir. Bilgisayar

oyunlarının kullanıcıya kazandırdığı bir diğer bilişsel özellik de bir olayın nasıl

gerçekleştiğini içeren işlemsel bilgidir. İşlemsel bilgide de oyunun fantezi öğesinin

oyundaki durumları gerçek ortamlara uyarlamaya, bilginin transferine etkisi olduğu

söylenebilir. Bu oyunların kullanıcıya kazandırdığı bir başka özellik de, öğrenilmiş

ilkeleri çeşitli durumlara uyarlamayı, genellemeyi ya da yeni durumlar için yeni

ilkeler türetmeyi gerektiren stratejik bilgidir. Stratejik bilgi oyuncunun bilişsel
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stratejileri uygulamasını, geliştirmesini ve öğrenilen ilkelerin ne zaman ve neden

kullanıldıklarını anlamasını sağlar.

          Bilişsel beceriler düşünme ve bilgiyle ilişkilidir. Bu beceriler çocukların dili ve

sayıları anlaması, muhakeme ve problem çözme ile hatırlama ve öğrenme için

gereklidir. Bilişsel beceriler ifadesi geniş bir dizi yeteneği içerdiği halde bilgisayar

kullanımının bilişsel becerilere etkisini inceleyen araştırmalar, can alıcı öneme sahip

olan bilgisayar teknolojisinin kullanımına yönelik, görsel zeka yeteneklerinden

oluşan spesifik bir kümenin gelişimine odaklanmıştır. Bunlar; mekânsal yetenekler,

imaj temsili yetenekleri ve görsel dikkat yetenekleridir (Subrahmanyam vd, 2000:

127-128).

          Pek çok türdeki bilgisayar uygulamaları, özellikle de bilgisayar oyunları görsel

bilgiyi işlemeye, sözel bilgiyi işlemeden daha fazla vurgu yapmaktadır.  Popüler

aksiyon oyunlarını hızlı manevraları, betimlemeleri ve yoğun etkileşimli

aksiyonlarıyla dikkate alınca, ekranda eşzamanlı olarak farklı konumlarda,  fazla

çeşitli aktiviteler belirir.  Çalışmalar, bu tür oyunları oynayan çocukların görsel zeka

becerilerini geliştirebileceklerini gösteriyor. Bu tür beceriler özellikle bilim ve

teknoloji alanında, bir ekrandaki görüntüleri işleme becerisi gerektiren durumlarda

kullanışlı olabilir. Bilgisayar oyunu oynamanın belirli bir beceriyi artırması, oyunda

o beceri kullanılıyorsa ve çocuğun başlangıçtaki beceri seviyesi belirli bir seviyeye

kadar olgunlaşmışsa mümkündür (Subrahmanyam vd, 2000: 128).

          Bilgisayar oyunlarının zihin için olumlu etkilerinin olabileceği fikri, bu

oyunlarda sanal silahların ateşlenmesinin el göz koordinasyonunu geliştirmesi

klişesiyle başlamıştır.  Ancak karmaşık bilgisayar oyunların, basit el göz

koordinasyonundan çok daha fazlasını gerektirir. Örneğin Splinter Cell: Chaos

Theory isimli oyunda, gizli görevler ve navigasyon becerileri yüklenmiş olan

oyuncu, büyük sanal bir çevrede gizli federal ajan kılığında araştırmalar yapar.

Oyunu tamamlamak için oyuncunun eşzamanlı olarak dört farklı seviyede düşünmesi

gerekir (Johnson, 2005).

          Belir bir yaş aralığındaki bireyler için bilgisayar oyunlarının, özerk öğrenme

için temel oluşturan pek çok beceriyi desteklediği kabul edilmektedir. Bu becerilerin
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bazıları problem çözme, sıralama, tümdengelimli muhakeme ve ezber gibi

yeteneklerin gelişmesini sağlayan oyunların içeriği ile ilgilidir (McFarlane vd, 2002:

13).

1.3. İlgili Araştırmalar

          Bilgisayar oyunlarının bilişsel performansa etkisi ile ilgili yurt dışında pek çok

çalışma olmasına karşın, Türkiye’de konuyla ilgili çalışmaların sayısı fazla değildir.

Bu bölümde konu ile ilgili Türkiye’de ve yurt dışında yapılan bazı araştırmalardan

bahsedilecektir.

1.3.1. Türkiye’de Yapılan Bazı Araştırmalar:

          Çubukçu ve Nasar’ın 2006 yılında, 95 erkek denek ile yürüttükleri ‘’Mekânsal

Bilgi ve Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlığı’’ isimli çalışmaları kapsamında, iki

farklı zorluk derecesinde (zor ve kolay) sanal çevreler üretilmiştir. Denekler

rastlantısal olarak zor veya kolay çevrelere atanarak bu çevrelerde yön tahmini, en

kısa güzergâh tahmini ve kroki çizimi testlerini tamamlamışlardır. Testi tamamlayan

deneklere bilgisayar oyunu oynama sıklıkları sorulmuştur. Araştırmanın sonucunda,

kolay kategorideki çevrelerde yapılan testlerde bilgisayar oyunu oynamanın mekanı

algılama ve öğrenmeye fazla etkisi olmadığı görülürken, zor kategorisindeki

çevrelerde düzenli bilgisayar oyunu oynayanların hata puanlarının, oynamayanlara

göre daha düşük olduğu belirtilmiştir. Araştırmada genel olarak, düzenli bilgisayar

oyunu oynamanın, insanların yön bulma ve kroki çizme yeteneklerini fark edilebilir

derecede arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır.

          Olkun ve Altun 2003 yılında Bolu il sınırı içersinde farklı sosyo-ekonomik

statü bölgelerinde bulunan dört ilköğretim okulundan toplam 297 öğrenci (4. ve 5.

sınıf öğrencileri) ile ‘’İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Deneyimleri ile Uzamsal

Düşünme ve Geometri Başarıları Arasındaki İlişki’’ isimli bir araştırma yapmışlardır.

Bu araştırmada bilgisayar deneyimi olan ve olmayan çocuklara geometride uzamsal

görselleştirme becerilerini ölçen bir geometri testi uygulamışlardır. Araştırmanın

sonucunda, bilgisayarlı ortamdaki öğrencilerin daha çok geometri öğrenebildiği

ortaya çıkmıştır.
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         Kula, 2005 yılında, bir ilköğretim okulunun 4. ve 5. sınıfından rastgele seçilen

iki şubesindeki toplam 46 öğrenciden oluşan bir örneklem grubuyla,  ‘’Bilgisayar

Oyunlarının Temel Aritmetik İşlem Becerilerinin Gelişimine Etkisi’’ isimli bir

araştırma yapmıştır. Çalışmanın ilk günü örneklem grubuna ön test olarak

‘’Aritmetik İşlem Testi’’ uygulanmıştır. Öğrenciler iki hafta boyunca iki saatlik

bilgisayar derslerinde ‘’Add’em Up’’ isimli bilgisayar oyununu oynamışlardır. İki

haftanın sonunda Aritmetik İşlem Testi, son test olarak tekrar uygulanmıştır.

Araştırmanın sonunda, öğretimsel bilgisayar oyunlarının (Add’em Up isimli oyunun)

temel aritmetik işlem becerilerinin gelişimine etkisi açısından cinsiyetler arasında

fark olduğu ancak genel olarak öğrencilerin temel aritmetik işlem becerilerinin

gelişimine etkisinin olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.

          Öztürk (2007) ilköğretim 6. sınıfa giden 47 öğrenci ile yaptığı, ‘’Bilgisayar

Oyunlarının Çocukların Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi’’

adlı bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada, eğitsel matematik oyununun, ilköğretim 6.

Sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki bilişsel gelişimlerini olumlu yönde

etkilediği sonucuna ulaşmıştır.

          Gazioğlu ve Ergin(2008) İstanbul İli’nde, ilköğretim 8. sınıf öğrencileri ile

‘’Duygusal Zeka, Bilişsel İşlevler ve İnternet Kullanımı’’ isimli bir çalışma

yapmışlardır. Bu çalışmada bilişsel işlevleri ölçmek için Bilişsel Değerlendirme

Sistemi  (CAS)  Ölçeği;  Duygusal  zekayı ölçmek  için  ise   EQ-NED  Duygusal  Zeka

Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın neticesinde interneti ödev ve öğrenme amaçlı

kullanan öğrencilerin bazı bilişsel işlevlerinin, interneti bu amaçla kullanmayan

öğrencilerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

1.3.2. Yurtdışında Yapılan Bazı Araştırmalar:

          Barlet vd (2009) ‘’Şiddet içerikli ve şiddet içerikli olmayan bilgisayar

oyunlarının bilişsel performansa etkisi (The effect of violent and non-violent

computer games on cognitive performance)’’ isimli araştırmalarında, bilgisayar

oyunlarının bilişsel performansa olan etkilerini belirlemek için iki çalışma

düzenlemişlerdir. Bu araştırmada bilişsel performansı ölçmek için ‘’SynWin’’ isimli
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bilgisayar programı kullanılmıştır. İlk çalışmada bilişin; kısa süreli çalışan bellek,

görsel dikkat, matematiksel sonuçlar üretme ve işitsel algı gibi yönlerini kapsayan

ölçütler değerlendirilmiştir. İkinci çalışmada ise bilgisayar oyunu oynamamış

olanlara karşı, şiddet içerikli olsun veya olmasın bilgisayar oyunu oynamış olanlar

arasındaki bilişsel performans ölçülmüştür.

          Araştırmada katılımcılar rastgele olarak;  bilgisayar oyunu oynamayan kontrol

grubu (n=54); şiddet içerikli bilgisayar oyunu oynayan deney grubu (n=32) ve şiddet

içerikli olmayan bilgisayar oyunu oynayan deney grubu (n=27) olmak üzere üç gruba

atanmıştır. Kontrol grubuna 18 dakika boyunca internette belli bir konu ile ilgili bilgi

edinmek için internette arama yaptırılmış, ilk deney grubuna 18 dakika boyunca

şiddet içerikli bir bilgisayar oyunu oynatılmış,  ikinci deney grubuna ise 18 dakika

boyunca şiddet içermeyen oyunlar oynatılmıştır.

          Araştırmanın sonucunda video oyunu oynamayan kontrol grubundaki

katılımcıların bilişsel performanslarında hiçbir değişme olmadığı, buna karşın şiddet

içerikli olan ve olmayan bilgisayar oyunlarını oynayan katılımcıların bilişsel

performanslarında artış olduğu ortaya çıkmıştır.

          Chuang ve Chen (2007) ‘’Bilgisayar oyunlarının çocukların bilişsel

başarılarına etkisi (Effect of digital games on children’s cognitive achievement)’’

isimli bir çalışma yapmışlardır. Araştırmanın örneklemini Tayvan’da orta-yüksek

sosyo-ekonomik standartlara sahip olan bölgelerdeki okullarda okuyan 115 üçüncü

sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.

          Farklı eğitim stratejilerinin, çocukların bilişsel kazanımları üzerindeki

etkilerini araştıran bu araştırmanın kontrol grubuna geleneksel bilgisayar destekli

öğretim yöntemi ile bir çalışma verilmiş, deney grubuna ise aynı içerikteki ‘’Fire

Captain’’ isimli bilgisayar oyunu oynatılmıştır.

Araştırmada bilgisayar oyunu oynamanın öğrenme için, yalın bilgisayar destekli

öğretim yöntemlerine göre daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca dijital

oyunların çocuklarda olgusal bilgiyi öğrenme başarısı, problem çözme stratejileri ve
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yüksek düzeydeki bilişsel düşünme süreçlerini geliştirebileceği sonucu ortaya

çıkmıştır.

          Bottino vd, (2007) ‘’İlköğretim seviyesinde, bilgisayar oyunları ile gelişmekte

olan stratejik ve mantıksal düşünme yetenekleri’’ (Developing strategic and

reasoning abilities with computer games at primary school level’’ isimli

çalışmalarında ilköğretim ikinci ve dördüncü sınıf öğrencileri ile bir deney

yürütmüşlerdir. Çalışma; kentsel yozlaşma, göçler ve işsizlik gibi faktörlerden

etkilenmiş bir alanda yapılmıştır, dolayısıyla araştırmaya katılan çocukların

bilgisayar deneyimi ya çok az olmuş ya da hiç olmamıştır ve hiçbirinin kendine ait

bilgisayarı bulunmamaktadır.

          Öğrenciler yaklaşık olarak haftada bir saat, okulun laboratuarındaki

kendilerine verilen bilgisayarlarda oyun oynamışlardır. Her bir çocuk ve her bir

oturum için niteliksel ve niceliksel değerlendirmeleri içeren birer veri sayfası

hazırlanmıştır. Öğrenciler, öğretmenlerinin yaptığı değerlendirme neticesinde

yüksek, orta ve düşük başarılı olarak üç gruba ayrılmıştır. Her bir grup için,

çocukların potansiyelleri göz önünde bulundurularak; çok kolay, kolay, orta ve zor

olmak üzere farklı zorluk derecelerinde bilgisayar oyunları seçilmiştir.

Çalışmada kullanılan oyunlar seçilirken kullanıcının belir bir problemin çözümü için

mantıksal planlamalar ve stratejiler yapmasını gerektiren türde oyunlar olmalarına

dikkat edilmiş ve özellikle de Mitchell ve Savill-Smith’in 2004 yılında zeka oyunları

ve kafa yoran oyunlar olarak sınıflandırdıkları oyunlar seçilmiştir.

          Bu araştırmada; mantıksal bilgisayar oyunlarının kullanımına dayalı iyi

yapılandırılmış ve uzun vadeli aktivitelerin, öğrencilerin düşünme ve muhakeme

yetenekleri üzerinde olumlu etkilerinin olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

          Tüm bu bilgiler ışığında bu araştırmanın temelini bilgisayar oyunları ve

bilişsel işlemler arasındaki bağlantı oluşturmaktadır.
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1.4. Araştırmanın Amacı

          Bu araştırmanın amacı, çocukların oynadıkları bilgisayar oyunlarının, bilişsel

performans düzeyine etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bu tezde;

çocuklarda oyun oynama süresinin artıp azalmasına bağlı olarak, bilişsel performans

düzeyindeki değişim incelenecektir.

          Bahsedilen bilişsel performans düzeyleri Bilişsel Değerlendirme Sitemi (CAS)

ölçeği alt testlerinden (planlama, dikkat, eş zamanlı ve ardıl bilişsel işlemler) alınan

puanlara göre belirlenecektir.

1.5. Araştırmanın Problemi

Temel Problem:

Çocukların bilgisayar oyunu oynama sıklığı ile genel bilişsel performans düzeyi

arasında bir ilişki var mıdır?

Alt Problemler:

- Çocuklarda bilgisayar oyunu oynama sıklığı, cinsiyet değişkenine göre

farklılık gösterir mi?

- Çocukların bilişsel performans düzeyleri, cinsiyet değişkenine göre farklılık

gösterir mi?

- Çocukların bilgisayar oyunu oynama sıklığı ile planlama becerileri arasında

bir ilişki var mıdır?

- Çocukların bilgisayar oyunu oynama sıklığı ile dikkat becerileri arasında bir

ilişki var mıdır?

- Çocukların bilgisayar oyunu oynama sıklığı ile eşzamanlı bilişsel işlem

becerileri arasında bir ilişki var mıdır?

- Çocukların bilgisayar oyunu oynama sıklığı ile ardıl bilişsel işlem becerileri

arasında bir ilişki var mıdır?
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1.6. Araştırmanın Önemi

          Zamanının büyük çoğunluğunu oyun oynayarak geçiren çocuğun yaşamında

oyunun önemi büyüktür. Gelişen teknolojinin, hayatın her alanında olduğu gibi

çocukların oyun oynama alışkanlıkları üzerinde de etkisi büyüktür. Artık pek çok

evde bulunan bilgisayarlar, çocuklara alternatif oyun oynama fırsatları sunmaktadır.

          Çocukların hayatlarında önemli bir yer etmeye başlayan bilgisayar oyunlarının

çocuklar üzerinde ne tür etkiler bıraktığına dair çalışmalar yapılmaktadır. Ancak

ülkemizde bu tür oyunların, çocukların bilişsel performans düzeylerine etkisini

araştıran çalışmaların sayısı oldukça azdır. Çalışmalar daha çok şiddet içerikli

bilgisayar oyunlarının saldırganlık davranışına etkileri üzerine yoğunlaşmıştır.

Bilgisayar oyunlarının bilişsel etkilerini inceleyen araştırmaların çoğunda da bu tür

oyunların çocuklardaki birikimli etkilerinden çok, oyun oynadıktan hemen sonra

meydana gelen etkileri ölçülmüştür (Subrahmanyam vd, 2000: 128). Oysaki bu tür

oyunların anlık etkilerinin yanında, oynayan kişilerde zaman içersinde ne tür bilişsel

etkiler meydana getirdiğinin de önemi büyüktür. Bu araştırmanın ayrıca, konu ile

ilgili yeni ve detaylı araştırmaların planlanması için önemli olduğu düşünülmektedir.

1.7. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları

           Bu araştırmanın sınırlılıkları aşağıda belirtildiği gibidir;

- Araştırma İstanbul İli Kadıköy ve Şişli ilçelerinde bulunan ve araştırmaya

dahil edilen ilköğretim okulları ile sınırlıdır.

- Araştırma ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır.

- Araştırma, çocukların bilişsel performans düzeylerini belirlemek amacıyla

kullanılan Bilişsel Değerlendirme Sistemi (CAS) Ölçeği’nin kapsadığı alt

ölçeklerle sınırlıdır. Bulgular ölçeklerin toplam puanlarıyla

anlamlandırılacaktır.
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1.8. Araştırmanın Varsayımları

- Bu araştırmada kullanılan ölçme araçları, ölçtükleri özellikler bakımından

Türkiye şartlarına uygun, geçerli ve güvenilir olduğundan, araştırmanın

amacı doğrultusunda doğru ve objektif verilere ulaşıldığı kabul edilmektedir

- Kullanılan istatistiksel çözümleme yönteminin verilere ve araştırmanın

amacına uygun olduğu kabul edilmektedir.

- Araştırma örneklemine giren çocukların, kullanıcı tarafından hazırlanan

Bilgisayar Oyunları Anket Formu’nu yanıtlarken samimi davrandıkları kabul

edilmiştir.

- Araştırmanın örnekleminin, evreni temsil edebilecek yeterliliğe sahip olduğu

kabul edilmiştir.

- Araştırmanın örnekleminin, benzer sosyo-ekonomik düzeyde olduğu kabul

edilmiştir.

1.9. Tanımlar ve Kısaltmalar

Tanımlar

Bilişsel: Algı, akıl yürütme, sezgi ve bellek de dahil olmak üzere düşünme ve bilgi

kazanma süreçleriyle ilgili (Budak, 2000, s:136).

Bilişsel İşlemler: Genel anlamıyla her türlü düşünce, zihinsel süreç (Budak, 2000,

s:137)

Kısaltmalar

CAS: Cognitive Assesment System (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)

PASS: Planning (Planlama), Attention (Dikkat), Simultaneous (Eş Zamanlı

İşlemler), Successive (Ardıl İşlemler)
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BÖLÜM II

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

2.1. Araştırmanın Modeli

          Bu araştırmanın yürütülmesinde, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında

birlikte değişim varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan ilişkisel tarama modeli

kullanılmıştır.

2.2. Evren ve Örneklem

          Bu araştırmanın evrenini 2008-2009 öğretim yılında İstanbul ilindeki özel

ilköğretim okullarına devam eden 4. ve 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.

          Evren içersinden random olarak seçilen 100 çocuğa CAS ölçeği uygulanmış ve

bu çocuklardan, bilgisayar oyunu oynama sıklığını ölçen bilgi formunu doldurmaları

istenmiştir. Bu formları geri getirmeyen, eksik ve yanlış bilgilerle dolduranlar ile

CAS ölçeğinden aldıkları puanlar sonucunda yaşıtlarıyla uyumlu görünmeyen

çocuklar araştırmaya dâhil edilmemiştir. Bu durumda araştırmanın örneklemini

İstanbul İli’nde çeşitli özel okullarda okuyan 25’i kız, 59’u erkek olmak üzere toplam

84 çocuk oluşturmaktadır.

2.3. Veri toplama araçları

- Bilgisayar Oyunları Anket Formu

- Bilişsel Değerlendirme Sistemi (CAS) 8-17 Yaş Bataryası
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2.3.1. Bilgisayar Oyunları Anket Formu:

          Araştırmacı tarafından hazırlanan Bilgisayar Oyunları Anket Formu,

çocukların adı ve soyadı, yaşı, cinsiyeti, okulu gibi kişisel bilgilerine ilişkin soruların

yanında, araştırmanın bağımsız değişkeni olan, bilgisayar oyunlarını oynama

durumları ile ilgili soruları içermektedir.

2.3.2. Bilişsel Değerlendirme Sistemi (CAS) 8-17 Yaş Bataryası:

          Araştırmada kullanılan Bilişsel Değerlendirme Sistemi (CAS) 8-17 yaş

bataryası, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri

Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Tamer Ergin tarafından standardize edilmiştir.

          Naglieri ve Das (1997)’a göre CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) 5-17

yaşları arasındaki çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek için planlanmış bir

bataryadır. CAS, PASS Teorisi (Planning-Planlama, Attention-Dikkat, Simultaneus-

Eşzamanlı ve Succesive-Ardıl) ‘den türetilmiştir. CAS’i oluşturan dört ölçek, bu

işlem alanlarıyla ilgilidir (Ergin, 2003 s:78).

          Bilişsel Değerlendirme Sistemi (CAS)’in ölçtüğü özellikler ve alt testleri Ergin

(2003, s:90-106 ) tarafından, aşağıda belirtildiği şekilde aktarılmıştır.

Planlama Ölçeği: CAS planlama ölçeği alt testleri çocuğun bir hareket planı

oluşturmasını ve bu plana uymasını, yaptığı faaliyetin hedefine uygun olup

olmadığını değerlendirmesini yani yaptığı planın geçerli olup olmadığına karar

vermesini ve gerektiğinde planını değiştirip değiştiremeyeceğini belirlemesi için

geliştirilmiştir. Bu alt testler kişinin yeni etkinliklere çözüm üretmesi için karar ya da

kararlar almasını gerektirmektedir. Planlama ölçeği üç alt testten oluşmaktadır:

Sayıları Eşleştirme Alt Testi (SE), Planlanmış Kodlar Alt Testi (PK), Planlanmış

Bağlantılar Alt Testi (PB):

Eşzamanlı Bilişsel İşlemler Ölçeği: CAS eşzamanlı bilişsel işlemler ölçeği alt

testlerinde sözel ve sözel olmayan içerikli malzeme kullanılmış ve bunlar birbiriyle

ilişkilendirilerek bir bütün halinde sentezlenmiştir. CAS’te yer alan eşzamanlı

bilişsel işlemler alt testleri, parçaların anlamlı bir bütün halinde algılanmasını,
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mantıksal-gramatik ilişkilerin anlaşılmasını ve parçaların bütünleştirilmiş gruplar

şeklinde sentezlenmesini gerektirir. Bu da ya faaliyetler sırasında uyaranların

incelenmesi yoluyla ya da uyaranların hatırlanması yoluyla meydana gelir.

Eşzamanlı bilişsel işlemler ölçeği üç alt testten oluşmaktadır: Matrisler Alt Testi

(MT), Sözel-Uzamsal İlişkiler Alt Testi (SUİ), Şekil Hafızası Alt Testi (ŞH).

Dikkat Ölçeği:   CAS dikkat ölçeği alt testleri odaklanmış, seçici ve sürekli bir

çabaya dayalı aktiviteleri gerektirir. Odaklanmış dikkat belirli bir aktiviteye doğru

yönelmiş konsantrasyonu içerirken, seçici dikkat, dikkat dağıtıcı uyaranları

engellemeyi gerektirir. Sürekli dikkat ise zaman içinde performansın değişimi, testi

çözmek için gerekli çabanın farklı miktarından etkilenebileceği anlamına gelir. Bu alt

testler, uyarıcı özelliklerinin sürekli olarak incelenmesini ve karmaşık bir çevre

içinde ve rekabet halinde olan uyarıcılardan birine cevap verirken diğerine cevap

vermeyi engelleme kararını içerir. Dikkat ölçeği üç alt testten oluşmaktadır: İfadesel

Dikkat Alt Testi (İD), Sayı Bulma Alt Testi (SB) ve Algısal Dikkat Alt Testi (AD).

Ardıl Bilişsel İşlemler Ölçeği: CAS ardıl bilişsel işlemler ölçeği alt testleri

çocukların olayların seri organizasyonunu anlayıp anlamadıklarını, anlamış iseler ne

oranda anladıklarını test etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bütün "Ardıl İşlem" alt

testleri çocuğun özel bir sıra ile sunulan ve bu sıralama ile anlamlı hale gelen bilgiyle

uğraşmasını gerektirmektedir. Ardıl bilişsel işlemler ölçeği dört alt testten

oluşmaktadır:  Kelime  Serileri  Alt  Testi  (KS),  Cümle  Tekrarı Alt  Testi  (CT),

Konuşma Hızı Alt Testi (KH).

          CAS ölçeğinin bu örneklem grubu için cronbach alfa değeri 0,81 olarak

bulunmuştur.

2.4.Veri Çözümleme Yöntemleri

- Verilerin çözümlenmesi için gerekli olan işlemler SPSS for WINDOWS 16.0

istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır.

- Çocuklar tarafından doldurulan Bilgi Formu’ndaki cevapların ışığında grubun

cinsiyet ve haftalık bilgisayar oyunu oynama saatleri değişkenlerine göre

frekans dağılımları bulunmuştur.
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- Araştırma verilerinin normal dağılıma sahip olup olmadığını anlamak

amacıyla verilere Kolmogrov-Smirnov testi uygulanmıştır. Uygulanan test

sonucunda normal dağılım gösteren verilere parametrik, normal dağılım

göstermeyen verilere parametrik olmayan testler uygulanmıştır.

- Araştırmanın amaçları doğrultusunda, örneklem grubuna ait bazı özelliklerin

(cinsiyet, bilgisayar oyunu oynama sıklığı) CAS Ölçeği’nden alınan puanları

üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla parametrik testlerden Bağımsız Gruplar t

Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi; parametrik olmayan testlerden Mann-

Whitney U ve Kruskal-Wallis teknikleri kullanılmıştır.

- Gruplar arasında anlamlı fark bulunduğunda, farlılığın kaynağı; Tek Yönlü

Varyans Analizi için (Post-Hoc) Tukey testi ile, Kruskal-Wallis testi için ise

Mann-Whitney U testi ile saptanmıştır.

- Elde edilen bulgular p<.05 anlamlılık düzeyine göre değerlendirilmiştir.
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BÖLÜM III

BULGULAR VE YORUM

Tablo 3.1: Örneklemin cinsiyet değişkenine göre dağılımı:

F %

Erkek 59 70,2

Kız 25 29,8

Toplam 84 100

Tablo 3.1’ de görüldüğü gibi, araştırma grubundaki örneklemin 59’u (%70,2) erkek
ve 25’i (%29,8) kızlardan oluşmaktadır.

Tablo 3.2: Örneklemin evinde bilgisayar olup olmama durumuna göre dağılımı:

Tablo 3.2’ de görüldüğü gibi, araştırma grubundaki örneklemin 84’ünün (%100) yani
tamamının evinde bilgisayar vardır.

F %
Evinde Bilgisayar Olan 84 100
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Tablo 3.3: Örneklemin haftalık bilgisayar oyunu oynama saatleri değişkenine
göre dağılımı:

F %

Hiç 10 11,9

0-3 saat arası 21 25,8

3-8 saat arası 27 32,1

8 saat ve üzeri 26 31,0

Toplam 84 100

Tablo 3.3’de görüldüğü gibi örneklem grubundaki öğrencilerden 10’u (%11,9)
bilgisayar oyunlarını hiç oynamazken, 21’i (%25) haftada 0-3 saat arası; 27’si
(%32,1) haftada 3-8 saat arası ve 26’sı (%31) da haftada 8 saatten fazla olarak
bilgisayar oyunu oynamaktadır.

Tablo 3.4: Örneklemin cinsiyet ve haftalık bilgisayar oyunu oynama saatleri
değişkenlerine göre dağılımı:

Hiç 0-3 saat arası 3-8 saat arası 8 saat ve üzeri Toplam
Erkek
f
%

8
13,6

11
18,6

18
30,5

22
37,3

59
100

Kız
f
%

2
8

10
40

9
36

4
16

25
100

Toplam
f
%

10
11,9

21
25

27
32,1

26
31

84
100

Tablo 3.4’de görüldüğü gibi örneklem grubundaki erkeklerin 8’i (%13,6) bilgisayar
oyunlarını hiç oynamazken, 11’i (%18,6) haftada 0-3 saat arası; 18’i (%30,5) haftada
3-8 saat arası; 22’si (%37,3) ise haftada 8 saatten fazla olarak bilgisayar oyunu
oynamaktadır.

Örneklem grubundaki kızların ise 2’si (%8) bilgisayar oyunlarını hiç oynamazken,
10’u (%40) haftada 0-3 saat arası; 9’u (%36) haftada 3-8 saat arası; 4’ü (%16) ise
haftada 8 saatten fazla olarak bilgisayar oyunu oynamaktadır.
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Tablo 3.5: Bilgisayar oyunu oynama sıklığı ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki
olup olmadığını anlamak için yapılan Mann-Whitney U Testi:

CİNSİYET
N

Sıra
Ortalaması

Sıra Toplamı
U P

Erkek 59 45,05 2658,00 578 ,125
Kız 25 36,48 912,00

Tablo 3.5’ e göre oyun oynama sıklığının, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
göstermediği söylenebilir.
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Örneklem Grubunun Cinsiyet Değişkenine Göre ‘’Bilişsel Değerlendirme
Sistemi (CAS)’’ Puanlarına Uygulanan Bağımsız Gruplar T Testi ve Mann-

Whitney U Testi Sonuçları:

Tablo 3.6: Örneklem Grubunun Cinsiyet Değişkenine Göre ‘’Bilişsel
Değerlendirme Sistemi (CAS)’’ Puanlarına Uygulanan Bağımsız Gruplar T
Testi Sonuçları:

N
_
X S Sd T P

PLANLAMA TOPLAM
Erkek
Kız

59
25

99,66
103,64

12,972
11,049

82 -1,3 ,184

EŞZAMANLI TOPLAM
Erkek
Kız

59
25

106,34
105,64

18,468
11,828

82 ,174 ,862

GENEL TOPLAM
Erkek
Kız

59
25

100,66
103,92

13,005
11,258

82 -3,259 ,279

*p<0,05

Tablo 3.7: Örneklem Grubunun Cinsiyet Değişkenine Göre ‘’Bilişsel
Değerlendirme Sistemi (CAS)’’ Puanlarına Uygulanan Mann-Whitney U Testi
Sonuçları:

N Sıra
Ortalaması

Sıra Toplamı U P

DİKKAT
TOPLAM
Erkek
Kız

59
25

37,58
54,10

2217,50
1352,50

447,500 ,004*

ARDIL
TOPLAM
Erkek
Kız

59
25

42,96
41,42

2534,50
1035,50

710,500 ,791

*p<0,05

Tablo 3.6 ve Tablo 3.7’de görüldüğü gibi CAS Ölçeği’nin ‘’Dikkat Ölçeği’’ toplam
puanlarından alınan puanların cinsiyet değişkenine göre anlamlı şekilde farklılaştığı
ve bu farkın da kızların lehine olduğu söylenebilir.
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CAS’in alt testlerinden alınan puanların, bilgisayar oyunu oynama sıklığı
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yapılan Tek
Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) ve Kruskal-Wallis Testi  sonuçları:

Tablo 3.8:  CAS’in alt testlerinden alınan puanların, bilgisayar oyunu oynama
sıklığı değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere
yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)  sonuçları:

N X Ss F P Anlamlı
Fark
(Post Hoc
Tukey)

PLANLAM
A TOPLAM

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

97,60
105,24
104,30
94,96
100,85

14,953
10,825
11,374
11,857
12,499

4,111 ,009* 0-3 saat
arası – 8
saat ve
üzeri);
(3-8 saat
arası – 8
saat ve
üzeri)

Sözel
Uzamsal
İlişkiler

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

11,80
11,76
11,37
9,62
10,98

4,709
3,659
3,466
3,477
3,729

1,777 ,158

EŞZAMAN
LI TOPLAM

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

106,10
110,33
108,70
100,08
106,13

30,939
14,451
14,290
11,906
16,700

1,851 ,145

Algısal
Dikkat

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

8,40
9,48
9,63
8,00
8,94

2,716
2,400
2,789
1,789
2,476

2,573 ,060

GENEL
TOPLAM

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

107,50
106,86
103,74
92,96
101,63

15,079
10,546
11,925
9,115
12,533

7,944 ,000* (Hiç – 8
saat ve
üzeri);
(0-3 saat
arası – 8
saat ve
üzeri);
(3-8 saat
arası – 8
saat ve
üzeri)

*p<0,05
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Tablo 3.9: CAS’in alt testlerinden alınan puanların, bilgisayar oyunu oynama
sıklığı değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere
yapılan Kruskal-Wallis Testi sonuçları:

N Sıra
Ort.

Sd X2 P Anlamlı Fark
(Mann-Whitney U)

Sayıları
Eşleştirme

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

43,90
48,48
48,00
31,42

3 8,156 ,043* (0-3 saat arası – 8
saat ve üzeri);
(3-8 saat arası – 8
saat ve üzeri)

Planlanmış
Kodlar

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

36,80
49,88
52,06
28,81

3 15,112 ,002* (0-3 saat arası – 8
saat ve üzeri);
(3-8 saat arası – 8
saat ve üzeri)

Planlanmış
Bağlantılar

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

33,95
51,88
47,26
33,27

3 9,216 ,027* (0-3 saat arası – 8
saat ve üzeri)

Matrisler Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

50,30
43,43
43,85
37,35

3 2,347 ,504

Şekil
Hafızası

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

49,65
48,79
48,61
28,33

3 12,981 ,005* (Hiç – 8 saat ve
üzeri);
(0-3 saat arası – 8
saat ve üzeri);
(3-8 saat arası – 8
saat ve üzeri)

İfadesel
Dikkat

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

42,70
55,26
42,17
32,46

3 10,358 ,016* (0-3 saat arası – 8
saat ve üzeri)

Sayı Bulma Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

43,10
48,67
45,33
34,35

3 4,776 ,189

DİKKAT
TOPLAM

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri

10
21
27
26

39,60
51,79
46,54
31,92

3 8,852 ,031* (0-3 saat arası – 8
saat ve üzeri);
(3-8 saat arası – 8
saat ve üzeri)
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Toplam 84

Kelime
Serileri

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

63,70
51,45
38,80
30,96

3 17,203 ,001* (Hiç – 3-8 saat
arası);
(Hiç – 8 saat ve
üzeri);
(0-3 saat arası – 8
saat ve üzeri)

Cümle
Tekrarı

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

52,35
53,86
37,94
34,27

3 10,301 ,016* (0-3 saat arası – 3-
8 saat arası);
(0-3 saat arası – 8
saat ve üzeri)

Konuşma
Hızı

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

49,75
49,02
41,02
35,98

3 4,429 ,219

ARDIL
TOPLAM

Hiç
0-3 saat arası
3-8 saat arası
8 saat ve üzeri
Toplam

10
21
27
26
84

56,10
52,45
41,17
30,62

3 12,904 ,005* (Hiç – 8 saat ve
üzeri;
0-3 saat arası – 8
saat ve üzeri)

*p<0,05

Tablo 3.8 ve Tablo 3.9’da görüldüğü gibi CAS planlama alt ölçeğinin sayıları
eşleştirme, planlanmış kodlar ve planlanmış bağlantılar alt testleri ile planlama
ölçeğinin tamamından; CAS eşzamanlı bilişsel işlemler alt ölçeğinin Şekil Hafızası
alt testinden; CAS dikkat alt ölçeğinin ifadesel dikkat alt testinden ve dikkat
ölçeğinin tamamından; CAS ardıl bilişsel işlemler alt ölçeğinin kelime serileri ve
cümle tekrarı alt testleri ile ardıl bilişsel işlemler alt ölçeğinin tamamından alınan
puanlar, oyun oynama süresi değişkenine göre farklılık göstermektedir.

Planlama Alt Ölçeği; ‘’Sayıları Eşleştirme’’ ve ‘’Planlanmış Kodlar’’ alt testlerinden
alınan puanlara ve ‘’Planlama Ölçeği Toplam’’ puanlarına göre; haftada 0-3 saat
arası ve 3-8 saat arası oynayan çocukların puanları, 8 saat ve üzerinde oynayan
çocuklara göre ilk iki grubun lehine anlamlı fark göstermektedir. ‘’Planlanmış
Bağlantılar’’ alt testinde ise yalnızca 0-3 saat arası oynayanlar ile 8 saat ve üzeri
oynayanlar arasında, 0-3 saat arası oynayanların lehine anlamlı fark bulunmuştur.

Eşzamanlı Bilişsel İşlemler Alt Ölçeği; ‘’Şekil Hafızası’’ alt testinden alınan
puanlara göre, haftada 8 saat ve üzeride bilgisayar oyunu oynayan çocuklar ile diğer
tüm gruplar arasında diğer grupların lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.
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Dikkat Alt Ölçeği; ‘’İfadesel Dikkat’’ alt testinden alınan puanlara göre haftada 0-3
saat arasında bilgisayar oyunu oynayan çocuklar ile 8 saat ve üzerinde oynayan
çocuklar arasında ikinci grubun aleyhine anlamlı bir fark bulunmuştur. ‘’Dikkat
Ölçeği Toplam’’ puanlarına göre ise haftada 0-3 saat arası ve 3-8 saat arası bilgisayar
oyunu oynayan çocuklar ile 8 saat ve üzerinde oynayan çocuklar arasında, 8 saat ve
üzerinde oynayanların aleyhine anlamlı fark bulunmuştur.

Ardıl Bilişsel İşlemler Alt Ölçeği; ‘’Kelime Serileri’’ alt testinden alınan puanlar ve
‘’ Ardıl Bilişsel İşlemler Toplam’’ puanlarına göre hiç oynamayanlar ile haftada 8
saat ve üzeri oynayanlar ile 0-3 saat arası oynayanlar ile 8 saat ve üzerinde
oynayanlar arasında hiç oynamayan grubun lehine anlamlı fark bulunmuştur.
‘’Kelime Serileri’’ alt testinde ayrıca Hiç oynamayanlar ile 3-8 saat arası oynayanlar
arasında da, hiç oynamayanların lehine anlamlı fark bulunmuştur. ‘’Cümle Tekrarı’’
alt testinden alınan puanlara göre ise 0-3 saat arasında oynayan grup ile 3-8 saat arası
ve 8 saat ve üzerinde oynayan gruplar arasında, 0-3 saat oynayan grubun lehine
anlamlı fark bulunmuştur.

CAS Ölçeği toplamlından alınan puanlara göre ise 8 saat ve üzeri oynayan grup ile
diğer tüm gruplar arasında, 8 saat ve üzeri oynayan grubun aleyhine anlamlı fark
olduğu bulunmuştur.
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BÖLÜM IV

SONUÇ VE TARTIŞMA

          Bu araştırmada örneklem grubuna dâhil olan öğrencilerin bilgisayar oyunu

oynama sıklığı ile bilişsel performans düzeyleri arasındaki ilişki ortaya konulmaya

çalışılmıştır. Bu bölümde, araştırmada elde edilen bulgular, konu ile ilgili yapılmış

olan diğer çalışmalar ile karşılaştırılarak tartışılmaya çalışılacaktır.

          Tablo 3.5’de örneklem grubunun bilgisayar oyunu oynama sıklığının cinsiyete

göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini anlamak için yapılan Mann Whitney U

Testi sonuçlarına göre oyun oynama sıklığının, cinsiyete göre anlamlı fark

göstermediği görülmektedir.  Bu bulgu öğrencilerin bilgisayar oyunu oynama

alışkanlığında cinsiyet farkı olduğunu ve erkek öğrencilerin, kız öğrencilere oranla

daha fazla bilgisayar oyunu oynadıklarını bulgulayan İnal ve Çağıltay (2005)’ın

çalışmasıyla tutarlı görünmemektedir.

          İnal ve Çağıltay (2005)’ın araştırmasındaki örneklem grubunu Karabük İli ve

İzmir’in Ödemiş İlçesi’nde ikamet eden öğrenciler oluşturmaktadır. Karabük’teki

okulun bulunduğu çevrenin bu ilin en yüksek ekonomik ve sosyal çevrelerinden biri

olduğu; Ödemiş’teki okulun bulunduğu çevrenin ise bu ilçenin en düşük ekonomik

ve sosyal çevrelerinden birisi olduğu belirtilmiştir. Bu araştırmada ise örneklem

grubunu oluşturan öğrenciler İstanbul İli’nde ikamet etmekte ve ekonomik açıdan

belli bir seviyedeki ailelerin çocuklarını gönderebildikleri özel okullarda

okumaktadır. Tablo 3.2’de görüldüğü gibi, örneklem grubundaki kız ve erkek

öğrencilerin tamamının evinde bilgisayar bulunduğu tespit edilmiştir. İnal ve

Çağıltay’ın çalışmasında ise Karabük’deki katılımcıların  %42’sinin, Ödemiş’deki

katılımcıların ise yalnızca %6,4’ünün evinde bilgisayar bulunduğu tespit edilmiştir.

Evde bilgisayar bulunması durumunun, iki araştırmanın bulguları arasındaki

uyuşmazlığın sebebi olabileceği düşünülmektedir. Evinde bilgisayar bulunmayan
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erkek çocukları, internet kafelerde bilgisayar oyunları oynayabilirken, kız çocukları

çeşitli sosyal ve kültürel etkenlerden dolayı genellikle bu olanağa sahip değildir.

          Tablo 3.6 ve Tablo 3.7’de örneklem grubunun Bilişsel Değerlendirme Sistemi

(CAS)’nden aldıkları puanların cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip

göstermediğini anlamak için yapılan Bağımsız Gruplar T Testi ile Mann Whitney U

Testi sonuçlarına göre yalnızca Dikkat Ölçeği toplam puanında cinsiyetler arasında

kızların lehine anlamlı bir farka rastlanmıştır. Bu fark, kız çocuklarının dikkat

becerilerinin erkek çocuklara oranla daha gelişmiş olduğu şeklinde yorumlanabilir.

          Dikkat ile cinsiyet arasında anlamlı fark olduğunu ortaya koyan çeşitli

araştırmalar vardır. Ergin (2003), cinsiyet değişkenine göre CAS alt testleri puanları

için yapılan Bağımsız Gruplar T Testi sonucunda Dikkat ve Eşzamanlı Bilişsel

İşlemler alt testlerinde kızların lehine anlamlı fark olduğunu ortaya koymuştur.

Küçük vd (2009) ise araştırmalarında ilköğretim çağındaki öğrencilerin ilerleyen

yaşla birlikte dikkat düzeylerinin arttığı ve bu artışın kızlarda, erkeklere göre daha

yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. Her iki bulgu da, araştırmanın sonuçları ile

tutarlıdır ancak Ergin(2003)’in cinsiyet ile Eşzamanlı Bilişsel İşlemler alt testlerinde

kızların lehine bulduğu anlamlı farka bu araştırmada rastlanmamıştır.

          Tablo 3.8 ve Tablo 3.9’da, CAS puanları ile bilgisayar oyunu oynama sıklığı

arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal-

Wallis testlerinin sonuçları görülmektedir. Buna göre bilgisayar oyunu oynama

sıklığı ile, CAS’in Planlama, Dikkat ve Ardıl Bilişsel İşlemler alt ölçekleri ile Genel

Toplamdan alınan puanlar arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.

          Planlama toplamdan alınan puanlara bakıldığında haftada 8 saatten fazla

bilgisayar oyunu oynayan çocukların, haftada 8 saatten az bilgisayar oyunu oynayan

çocuklardan anlamlı derecede düşük puan aldıkları görülmektedir. Bilgisayar

oyunlarını hiç oynamayan çocukların puanları ise, diğer gruplarla anlamlı bir

farklılık göstermemektedir. Ancak grupların puan sıralamalarına bakıldığında, 8 saat

ve üzeri bilgisayar oyunu oynayan çocuklar 94,96 puan ortalamasıyla, 4 grup

arasında en düşük ortalamaya sahipken, hiç oyun oynamayanlar da 97,60 ortalamayla

sondan ikinci sırada yer almaktadır. 3-8 saat arası oynayanlar 104,30 puanla ikinci,
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0-3 saat arası oynayanlar ise 105,25 puanla ilk sırada yer almaktadır. Hiç

oynamayanlar ile diğer gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ancak 0-8

saat arası oynayan iki grubun puanları ile, hiç oynamayanların puanları arasındaki

farklık göze çarpmaktadır. Bu durumda planlama becerilerinin gelişimi için en

idealinin bilgisayar oyunlarını hiç oynamamak veya çok fazla oynamak değil, belli

bir dozda oynamak olduğu düşünülmektedir.

          Planlama becerileri bir davranışı planlama, programlama, sonuçlarını kontrol

etme, bir problemi çözmek için strateji oluşturma, kararlar verip seçimler yapma ve

sonuçları hesaplama gibi süreçleri içermektedir. Literatüre bakıldığında Chung ve

Chen (2007)’in araştırmalarında da bilgisayar oyunlarının, problem çözme

stratejilerinde artışa yol açtığından bahsedilmektedir.  Bottino vd (2007)’nin

yaptıkları bir araştırmada ise mantıksal bilgisayar oyunlarının kullanımına dayalı iyi

ve yapılandırılmış uzun vadeli aktivitelerin, öğrencilerin düşünme ve muhakeme

yetenekleri üzerinde olumlu etkilerinin olabileceği söylenmektedir. Bu araştırma

planlama becerileri en yüksek olan grupların, bilgisayar oyunlarını belli bir dozda

oynayan grup olduğu dikkate alındığında, bu sonuçların, araştırmanın sonuçlarını

desteklediği düşünülmektedir.

           Dikkat ölçeği toplamdan alınan puanlara bakıldığında, sonuçlar planlama

ölçeğinden alınan puanlarla benzerlik göstermektedir. Dikkat toplamda da, haftada 8

saatten fazla bilgisayar oyunu oynayan çocuklar, haftada 8 saatten az bilgisayar

oyunu oynayan çocuklardan anlamlı derecede düşük puan almışlardır. Bilgisayar

oyunlarını hiç oynamayan çocukların puanları ile bilgisayar oyunları oynayan

çocukların puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak grupların

puan sıralamalarına bakıldığında, 8 saat ve üzeri bilgisayar oyunu oynayan çocuklar

31,92 puan ortalamasıyla 4 grup arasında yine en düşük ortalamaya sahiptir. Hiç

oyun oynamayanlar ise 39,60 ortalamayla sondan ikinci sırada yer alırken, 3-8 saat

arası oynayanlar 46,54 puanla ikinci, 0-3 saat arası oynayanlar ise 51,79 puanla ilk

sırada yer almaktadır. Hiç oynamayanlar ile diğer gruplar arasında anlamlı bir fark

bulunmamış olsa da, ikinci sırada yer alan grupla arasında gözle görülür bir fark

vardır. Bu sonuçlara bakıldığında, planlama becerilerinde olduğu gibi, dikkat

becerilerinin gelişimi için de en uygun olanının, bilgisayar oyunlarını hiç
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oynamamak veya çok fazla oynamak yerine, belli bir dozda oynamak olduğu

düşünülmektedir.

          Literatüre baktığımızda Greenfield (1984), video oyunlarının dikkatsizce

yapılan bir aktivite olmadığını söyleyerek, bu oyunları oynamanın dikkat

gerektirdiğini vurgulamaktadır. Temelinde odaklanma, konsantrasyon ve bilinçlilik

durumu yatan dikkatin, hangi bilginin kısa süreli bellekten, uzun süreli belleğe geçip

geçmeyeceğinin de belirleyicisi olduğu bilinmektedir. Barlett vd (2008)’nin  ‘’Şiddet

içerikli ve şiddet içerikli olmayan bilgisayar oyunlarının bilişsel performansa etkisi’’

isimli çalışmasında bilgisayar oyunlarının bilişin kısa süreli çalışan bellek ve görsel

dikkat gibi yönlerini kapsayan ölçütlerde artışa yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu

bilgilerin araştırma bulgularını destekler nitelikte olduğu düşünülmektedir. Haftada 8

saatten fazla bilgisayar oyunu oynayan grubun dikkat ölçeğinden aldıkları puanların

düşük olmasının temelinde, bilgisayar oyunlarındaki pek çok uyarana uzun süre

maruz kaldıkları için, belli bir uyarana odaklanmada problem yaşamaları olabileceği

düşünülmektedir.

          Eşzamanlı bilişsel işlemler ölçeği toplam puanlarına bakıldığında gruplar

arasında anlamlı bir fark görülmemektedir. Bu ölçeğin alt testlerine bakıldığında ise

‘’Şekil Hafızası’’ alt testinde anlamlı farka rastlanmıştır. Naglieri ve Das’a göre şekil

hafızası alt testi, şekillerin hatırlanıp kopyalanması ve daha karmaşık bir şekil içinde

bir bütün olarak gösterilen şekli hatırlayabilme gibi faaliyetleri içerir (Akt: Ergin,

2003: 102).

          Bu alt testte, haftada 8 saatten fazla bilgisayar oyunu oynayan grubun

puanlarının diğer gruplardan anlamlı şekilde düşük olduğu görülmektedir. Bunun

yanında bu oyunları hiç oynamayan ve haftada 8 saatten az oynayan grupların

puanları arasında anlamlı fark yoktur. Bu durumda, bilgisayar oyunlarının, şekillerin

hatırlanıp kopyalanması ve daha karmaşık bir şekil içinde bir bütün olarak gösterilen

şekli hatırlayabilme gibi faaliyetleri olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşamayız.

Bu tür oyunları fazlaca oynamanın ise bu faaliyetleri olumsuz yönde etkileyebildiğini

söyleyebiliriz. Literatüre bakıldığında Olkun ve Altun (2003)’un ‘’İlköğretim

Öğrencilerinin Bilgisayar Deneyimleri ile Uzamsal Düşünme ve Geometri Başarıları

Arasındaki İlişki’’isimli araştırmalarında geometride uzamsal görselleştirme
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becerilerini ölçen bir geometri testinde, bilgisayar deneyimi olan çocukların daha

başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

           Ardıl bilişsel işlemler ölçeğinde toplam puanlarına bakıldığında, haftada 8

saatten fazla bilgisayar oyunu oynayan çocukların, bilgisayar oyunlarını haftada 0-3

saat arası oynayan ve hiç oynamayan çocuklardan anlamlı derecede düşük puan

aldıkları görülmektedir. 8 saatten fazla bilgisayar oyunu oynayan grubun, kelime

yapmak için seslerin ayarlanması, dilin sözdizimi ve konuşmanın seri organizasyonu

ile ilişkili olan ardıl bilişsel işlemler ölçeğinden düşük puan almalarının nedeninin,

bilgisayar oyunlarının sözlü ifadeye olanak bırakmayan bir aktivite olması

olabileceği düşünülmektedir.

          CAS Ölçeği toplam puanlarına ve sonuçların geneline bakıldığında, 8 saat ve

üzerinde bilgisayar oyunu oynayan grubun puanlarının, diğer gruptaki öğrencilerin

puanlarından anlamlı biçimde düşük olduğu görülmektedir. Ancak bu sonuca

bakarak, bilgisayar oyunu oynayan çocukların bilişsel performansının düşük olduğu

sonucuna ulaşmamız mümkün değildir.

          Ardıl bilişsel işlemler ölçeğinde, eşzamanlı bilişsel işlemler ölçeğinin ‘’şekil

hafızası’’ alt testinde ve genel toplamda, bilgisayar oyunlarını hiç oynamayan

çocukların puanları ile haftada 8 saatten az oynayan grupların puanları arasında

anlamlı fark bulunmazken, haftada 8 saatten fazla oynayan çocukların puanları diğer

grupların puanlarından anlamlı derecede düşüktür. Bu durumda çok fazla bilgisayar

oyunu oynamanın genel performans düzeyi ile birbirini izleyen uyaranları algılama,

ses ve hareketlerin sıralı biçimde biçimlenmesi, konuşmanın seri organizasyonu,

şekillerin hatırlanıp kopyalanması, karmaşık bir şeklin içinde bir bütün olarak

gösterilen şekli hatırlama gibi becerileri olumsuz yönde etkilediği sonucuna

ulaşılabilir. Planlama ve dikkat ölçeklerinde ise bu oyunları belli miktarda oynayan

çocukların puanlarının, bu oyunları hiç oynamayan çocuklara oranla daha yüksek

olduğu görülmektedir. Bu durumda aşırıya kaçmamak kaydıyla bilgisayar oyunları

oynayan çocuklarda davranışı planlama, programlama, kontrol etme, problem çözme

stratejileri oluşturma, karar verme, seçimler yapma, sonuçları hesaplama,

konsantrasyon, uyanık ve canlı olma ve odaklanma gibi becerilerin, bu tür oyunları
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hiç oynamayan veya çok fazla oynayan çocuklara göre daha gelişmiş olduğu

söylenebilir.

          Özetle araştırmada elde edilen bulgularda bilgisayar oyunu oynama sıklığının,

çocukların bilişsel performans düzeyleri üzerinde etkisinin olduğu sonucu ortaya

çıkmıştır. Oyun oynama sıklığı ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark

görülmemektedir. Bu bulgular, geçmiş dönemde yapılan bazı araştırmalarca da

desteklenmektedir. Bilişsel değerlendirme sistemi ile cinsiyet arasındaki ilişkiye

bakıldığında, dikkat becerilerini ölçen alt testlerde, kızların erkeklere oranla daha

başarılı olduğu görülmektedir.

          Günümüzde anne babaların en fazla tereddüt ettiği konulardan biri

çocuklarının bilgisayar başında fazla zaman geçirmesidir. Yapılan araştırmalar,

çocukların bilgisayar başında en çok yaptıkları aktivitelerden birinin oyun oynamak

olduğunu göstermektedir. Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki çeşitli etkilerini

inceleyen araştırmaların yanında, bu araştırmada bilgisayar oyunlarının çocukların

bilişsel performans düzeylerine etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuçlar

değerlendirildiğinde ailelerin, oynadıkları oyunların içeriğine ve oyun oynama

sürelerine dikkat etmeleri ve sınırlama getirmeleri koşuluyla çocuklarının bilgisayar

oyunu oynamalarına izin vermelerinin uygun olacağı düşünülmektedir. Aileler, bu

tür oyunların başında çok fazla zaman geçirmenin zararları konusunda da

bilgilendirilmelidir.

          Bu araştırma İstanbul ili ve bu ildeki belirli özel okullarda okuyan ilköğretim

4. ve 5. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. Elde edilen bulguların genellenebilmesi için

daha geniş bir örneklem grubu ile benzer bir araştırma çeşitli illerde, farklı yaş

gruplarına ve özel okulların yanı sıra devlet okullarında yapılabilir.
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EK 1

BİLGİSAYAR OYUNLARI ANKET FORMU
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T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR OYUNLARI ANKET FORMU

Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:    …. / ….  / ……..

Okulu:

Sınıfı:

Evinizde bilgisayar var mı? :       Evet               Hayır

Bilgisayar oyunları oynuyor musunuz?          Evet                Hayır

Cevabınız HAYIR ise anketi burada bırakınız.

Cevabınız EVET ise devam ediniz.

Bilgisayar oyunlarını nerede oynuyorsunuz?             Ev              İnternet kafe

Ne sıklıkta bilgisayar oyunu oynuyorsunuz?

       Her gün:

       Yarım saat                  1 saat                    2 saat                      Diğer        (belirtiniz) ……………

     Her hafta:

       Haftada kaç saat oynadığınızı yazınız   ………………….........

       Diğer:

Durumunuz yukarıdaki seçeneklere uygun değilse  ne sıklıkta oynadığınızı belirtiniz  ………………..

Hangi tür oyunları oynuyorsunuz? Kutuları işaretleyiniz ve boşluklara oynadığınız oyunların adlarını
yazınız.

     Spor oyunları                       ------------------------------------------------------------------------------------

     Strateji oyunları                  -------------------------------------------------------------------------------------

     Macera oyunları                 --------------------------------------------------------------------------------------

     Yarış oyunları                       ------------------------------------------------------------------------------------

     Savaş oyunları                      ------------------------------------------------------------------------------------
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EK 2

BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (CAS)
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