
     Teknolojik araçların kullanımı günümüzde neredeyse kaçınılmaz bir  

gerekliliğe dönüşmekte, başta çocuk ve ergenleri olmak üzere toplumun 

büyük çoğunluğunu etkisi altına aldığı görülmektedir. Geniş kitleler      

tarafından özellikle internet ve cep telefonu kullanımının olması, bizlerin 

bu ortamı sorgulama ve eleştirme eyleminde bulunmasını                           

güçleştirmektedir. 

     Psikolojik Danışman ve 

Rehberlik Servisi olarak;    

günümüzde çocukların      

teknolojiyle yoğun bir şekilde 

temas halinde olduğu             

gerçeğinden yola çıkıp, bu 

bültenimizde sizlerle 

“Teknoloji Kullanımı”nı          

sorgulamak istedik. 

Teknolojik araçların (bilgisayar, tablet, cep telefonu ve televizyon vb.), 

çocuk ve gençlerin bilgiye ulaşmalarını, araştırma yapmalarını, problem 

çözme gibi kişisel gelişimlerini destekleyen bir mucize olarak                    

değerlendirilirken, diğer yandan aşırı, kontrolsüz, amacı dışında ve        

bilinçsiz kullanımı yönü ile kaygı ve korkulara neden olmakta, kişisel    

becerilerin gelişimini de negatif etkilediği düşünülmektedir. Bu noktada, 

“Teknolojik araçların, harcanan zamana göre olumsuz sonuçları var mı?” 

sorusu gündeme gelmektedir. 

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ve REHBERLİK SERVİSİ 

ÖZEL KARAGÖZYAN ERMENİ  

ORTAOKULU 

MAYIS– HAZİRAN VELİ BÜLTENİ 
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     Teknolojiyle ilgili olarak araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda; kontrolsüz   

internet kullanan ve zamanının çoğunu bilgisayar oyunları ile geçiren çocukların   

sosyal  gelişimlerinin önemli ölçüde gerilediği, öz-güvenlerinin azaldığı, sosyal kaygı 

düzeylerinin ve saldırganlık davranışlarında artış olduğu görülmüştür. Diğer bir grup 

araştırmacı ise, öz-güven ve bilgisayar oyunlarının oynanma sıklığı arasında olumsuz 

ilişki olduğunu belirlemiştir. 

      Öte yandan ergenlik dönemi ele alınarak bakıldığında bir takım avantajlarının    

olduğu da karşımıza çıkmaktadır. Ergenin süreci itibariyle ‘edilgenliğe’ karşı gelişi, 

şiddetini, öfkesini ortaya    

çıkarmasına neden olacaktır. 

Bu şiddeti kendisine                 

yönlendirebileceği gibi,    

çevresine de yönlendirebilir. 

Ancak bilgisayar, cep                 

telefonu ve vb. araçlarda   

oynadıkları oyunlar, kısmen 

bu şiddet veya öfkeyi başka   

imgelere/nesnelere           

yönlendirerek, onların gerçekliğe yansıtmaktan  kaçınacakları durumları meydana 

getirebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken asıl konu ise ‘Sınırlar’ olacaktır. 

     Tüm bunların yanında  teknolojik araçların; bilgiye kolay ve hızlı ulaşmak, sanal 

tecrübeleri gerçek hayata  aktararak çeşitli deneyimleri prova edebilmek, öğrenirken 

eğlenmek eğlenirken de  öğrenmek, gibi çocuk ve ergenler için olumlu yanlarının da 

olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Tam da bu noktada ‘Sağlıklı İnternet 

Kullanımı’ ve ‘Kontrolsüz İnternet Kullanımı’ söylemleri   ortaya  çıkmaktadır. 

     Kısaca Sağlıklı İnternet Kullanımını açıklayacak olursak; çocukların ve gençlerin           

yaşadıkları deneyimlerini  yönlendirmelerine, hızlarını ayarlamalarına ve bilgi        

toplarken okuma, yazma, seçme, sınıflandırma  gibi çeşitli becerilerini geliştirmek 

amacıyla kullandıkları durumlardır. Kontrolsüz İnternet Kullanımı ise; çocuğun ve 

gencin internet kullanım süresini sınırlayamaması, kullanmadığı takdirde                    

yoksunluğunu hissettiği, kendisini geliştirmesine yönelik yararlanamadığı ve               

böylelikle fiziksel, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişiminin olumsuz yönden etkilediği 

durumlardır. 

     Bu teknolojik gelişmelerin çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı üzerine etkilerini            

belirlemek ve bu konuda gerekli önlemleri almak kaçınılmaz bir zorunluluğa                     

dönüşmüştür. Önlemler açısından; aileler, çocuklar ve ergenlerin daha iyi yetişmesi 

adına bilgisayar ve internet  kullanımını eğitim amaçlı olarak desteklemektedir. 

Sayfa 2 

TEKNOLOJİK ARAÇLARIN, HARCANAN ZAMANA 

GÖRE OLUMSUZ SONUÇLARI VAR MI? 



 Ebeveynler çocuklarına bilgisayar ve 

internet erişimi sağladıklarında      

görevlerinin bittiğini                                    

düşünmemelidir. İnternette meydana 

gelen tehlikelerden çocuğunu              

koruyabilmek için, internet ve        

bilgisayar kullanımını “denetleme” 

yapabilecek seviyede öğrenmeleri        

gerekmektedir. 

 Ebeveynler, çocuklarının kullandığı 

internet, cep telefonu, bilgisayar                        

programlarının ve oyunların içeriğinin, gelişimlerine olumlu etkisi olup olmadığını 

araştırılmalı ve buna göre gerekli önlemleri almalıdır. 

 İnternete giriş ve çıkış saatlerinin takip çizelgesi yapılmalıdır. Ergenin tüm uğraşı   

yalnızca bilgisayar, cep telefonu ve internet olmamalıdır. 

 Sanal ortamın, doğal ortam sınırlarını geçmemesine dikkat etmelidir. 

 Ergenler, arkadaşlarıyla görüşebilmeleri için özellikle doğal ortamlara                      

yönlendirilmeli, onlara bu konuda yeni olanaklar sağlanmalıdır. 

 Sanal kütüphaneler kullanılırken gerçek kütüphaneler rafa kaldırılmamalı ve kitap 

okuma alışkanlıkları kaybedilmemelidir. 

 Ebeveynler, teknolojik  araçları; ergenin evde sorun  çıkarmaması, kendilerini               

rahatsız etmemesi ve kendisini oyalaması için gerekli bir araç olarak görmemelidir. 

 Oynanan oyunların, kullanılan programların, üstün ve zayıf yanları aile içerisinde  

tartışılmalı, eksik yönleri eleştirilmeli ve değerlendirilmelidir. 

 Anne-babaların, çocuklarına internette fazla vakit geçirme ve internet kafe                 

ziyaretlerini engellemeleri konusunda cezalar vermek yerine onlarla karşılıklı                 

konuşma ve açıklama yaparak kurallar konulmalıdır. 

• Ebeveynler, çocuklarının yetişkin sitelerine ziyaret ettiklerini gördüklerinde; onları 

azarlamak yerine, davranışının neden yanlış olduğunu açıklaması gerekir. 

ANNE-BABA ÇOCUKLARINA NASIL BU DESTEĞİ SAĞLAYABİLİR? 

Sayfa 3 



 

Ծնողները  ի՞նչպէս  կ'ապահովեն արուեստագիտական 

գործիքներուն արդիւնաբեր կերպով գործածութիւնը: 
 

 Ծնողները ապահովելով իրենց զաւակներուն համակարգիչն ու համացանցը, 

չկարծեն որ վերջացած է իրենց գործը: Ծնողները համացանցի պատճառաւ 

յառաջ գալիք վտանգները հեռացնելու համար, պէտք է տեղեակ ըլլան 

համացանցի գործածութեան:  

 Ծնողները պէտքէ գիտնան թէ, համացանցը, 

բջիջային հեռաձայնը, համակարգիչի խաղերը  

օգտակա՞ր են տղոց զարգացման վրայ. այս 

ուղղութեամբ առաջքներ պէտք է առնեն: 

 Պէտք է կանոնաւորեն  համացանցի 

գործածութեան ժամերը: Համացանցն ու 

բջիջային հեռաձայնը պէտք չէ ըլլայ տղոց 

միակ զբաղումը: 

 Երեւակայական միջավայրը պէտք չէ 

գերազանցէ բնական  միջավայրը: 

 Արբունքի շրջանը պարող երիտասարդներ 

պէտք է ուղղուին իրական միջավայրերու եւ 

այս ուղղութեամբ պէտք է քաջալերուին: 

 Երեւակայական գրադարանները պէտք չէ 

գերազանցեն իրական գրադարանները եւ տղաքը պէտք չէ հեռանան գիրք 

կարդալու սովորութենէ: 

 Ծնողները պէտք է գիտնան թէ, արուեստագիտական գործիքները  տան մէջ 

խնդիր չհանելու, իրենք զիրենք անհանգիստ չընելու կամ տղան զբաղեցնելու 

նպատակաւ գործածուելիք առարկաներ չեն: 

 Համակարգիչի խաղերը պէտք է քննարկուին եւ անոնց առաւել կամ պակաս 

կողմերը պէտք է վերատեսութեան ենթարկուին: 

 Ծնողները համացանցի չափազանց գործածութեան պարագային պէտք չէ 

պատժեն իրենց զաւակները, այլ պէտք է երկխօսութիւն հաստատեն  ու պէտք է 

կանոններով սահմանեն համացանցի գործածութիւնը: 

 Ծնողները, երբ տեսնեն թէ, զաւակները կ'այցելեն անպատշաճ կայքէջեր, այս 

ուղղութեամբ պէտք չէ բարկանան անոնց, այլ պէտք է բացատրեն թէ ինչո՞ւ 

սխալ է այդ էջերը այցելել:  


