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Öz

Çocuk ve ergenlerin gelişiminde okul ve aileye ek olarak okul dışı zaman bağlamı 
önemli fırsatlar sunabilmektedir. Öğrencilerin okul dışı zaman kullanımının 
daha iyi incelenebilmesi için aktivite çeşitliliği, yoğunluğu ve profillerinin 
araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, lise öğrencileri arasındaki 
farklı zaman kullanım profillerini değişken merkezli tanımlayıcı istatistiklerin 
yanı sıra birey merkezli kümeleme analizi yoluyla ortaya çıkarmaktır. 
Çalışmaya İstanbul’daki bir devlet lisesinin ikinci ve üçüncü sınıflarında 
öğrenim gören 93 kız ve 87 erkek, toplam 180 öğrenci katılmıştır. Öğrencilere, 
araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile zaman kullanım 
anketi uygulanmıştır. Ortalama zaman kullanım değerlerine göre haftalık 
toplam zaman içerisinde en yüksek ortalamaya sahip ilk üç aktivite sırasıyla 
(1) internet veya sosyal medya kullanmak, (2) ders çalışmak ve (3) televizyon 
izlemek şeklinde gözlenmiştir. Öğrencilerin aktivitelere ayırdıkları zaman, 
haftanın günü, cinsiyet, sınıf, akademik başarı ve aile gelir durumu ile ilişkilidir. 
Öğrencilerin zaman kullanımlarına göre üç farklı profil ortaya çıkmıştır ve bu 
profiller cinsiyet, sınıf ve akademik başarı açısından farklılaşmaktadır. Sonuçlar 
öğrencilerin gelişiminde önemli bir yer tutan okul dışı zaman bağlamının daha 
yakından ve derinlikli incelenmesinin ve değerlendirilmesinin gerekliliğine 
işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: lise öğrencileri, okul dışı zaman, serbest zaman, kümeleme analizi.
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Abstract

In addition to school and family, out-of-school time context can provide 
important opportunities in the development of children and adolescents. 
In order to examine the students’ use of out-of-school time better, activity 
diversity, intensity, and profiles should be studied. The aim of this study is 
to identify different time use profiles among high school students through 
person-centered cluster analysis as well as variable-centered descriptive 
statistics. A total of 180 students, 93 female and 87 male, from the tenth and 
eleventh grades of a public high school in İstanbul participated in the study. 
A personal information form and a time use questionnaire prepared by the 
researcher were administered to the students. According to average time 
use, the first three activities with the highest values in weekly total time were 
(1) using internet or social media, (2) studying, and (3) watching television. 
The time that students devote to the activities was related to the day of the 
week, gender, grade level, academic achievement, and family income. Three 
different profiles emerged as a result of time use of the students and these 
profiles differed in terms of gender, grade level, and academic achievement. 
The results indicate the need for a closer and in-depth examination and 
evaluation of the out-of-school time context, which plays an important role in 
the development of students. 

Keywords: high school students, out-of-school time, free time, cluster analysis.
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Giriş

Çocuk ve ergenlerin gelişiminde okul ve aileye ek olarak okul dışı zaman bağla-
mı önemli fırsatlar sunabilmektedir. Öğrencilerin okul dışı zaman kullanımının 
daha iyi incelenebilmesi için aktivite çeşitliliği, yoğunluğu ve profillerinin araş-
tırılması gerekmektedir. Türkiye’de öğrencilerin zaman kullanımı hakkında ya-
pılan araştırmalarda genelde tanımlayıcı analizler kullanılırken benzer aktivite 
profillerine sahip öğrencileri ayırt edecek analizlerin çok fazla uygulanmadığı 
görülmüştür. Ergenlik döneminde kimlik gelişimi ve akran ilişkilerinin önem 
kazanmasıyla lise öğrencilerinin aktivite profilleri farklı özellikler sergileye-
bilmektedir. Bu çalışmanın amacı da lise öğrencileri arasındaki farklı zaman 
kullanım profillerini ve ilişkili özellikleri tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra çok 
değişkenli istatistikler yoluyla ortaya çıkarmaktır.

Okul dışı zaman (out-of-school time) bireylerin okul saatleri dışındaki ser-
best zamanlarıdır. Serbest zaman (free time) eğitim ya da çalışma dışı zamana 
karşılık gelirken, boş zaman (leisure time) ise tüm zorunluluklardan bağımsız 
şekilde değerlendirilebilen bir zamanı işaret etmektedir (Karaküçük, 2008). 
Boş zaman konusu sosyoloji, iktisat, turizm gibi birçok alanda farklı kuram ve 
yaklaşımlarla ele alınmaktadır (Aytaç, 2002). Alanyazında bu konu, serbest za-
man, boş zaman ve özgür zaman gibi farklı adlarla ve birbirinin yerine kullanıla-
rak da irdelenmiştir. Aktivite, faaliyet ve etkinlik kelimeleri de birbirinin yerine 
kullanılmakla beraber farklı olgulara işaret edebilmektedir. Etkinlik daha çok 
planlı bir organizasyon anlamıyla, faaliyet ise daha çok çalışma ve uğraş anla-
mında kullanılabildiğinden, bu çalışmada daha geniş anlamıyla aktivite tercih 
edilmiş fakat atıf yapılan çalışmalardaki kullanıma da sadık kalınmıştır.

Öğrencilerin okul dışı zaman aktiviteleri eğitim ve psikoloji yazınında fark-
lı yönleriyle ele alınmaktadır. Bevan’ın (2017) tanımıyla okul dışı zaman, okul 
çağındaki çocuk ve gençlerin okulda bulunmadığı saat, hafta ve ayları ifade 
etmektedir. Öğrenme bağlamı olarak okul dışı zaman; öğrencilere günlük 
yaşantılarında, öz-yönetimli uğraşılarında ya da yapılandırılmış ve gözetimli 
programlarda öğrenme ve gelişim olanakları sunmaktadır. Okul dışı zamanda 
öğrenme okuldakinden farklı olarak kamusal bir zorunluluk, eğitsel bir stan-
dart ya da denetim içermemekle beraber bu ortamlara katılım genelde sosyal 
ilişki ve ağların kullanılmasıyla gerçekleşmektedir.

Rehberlik ve psikolojik danışmada eğitsel rehberlik hizmetleri çerçevesin-
de ele alınan okul dışı (serbest) zamanın değerlendirilmesi öğrencilerin eğiti-
mi ve gelişimi için büyük önem arz etmektedir. Okul dışı zaman, öğrencilerin 
günlük yaşamında okulda geçirdikleri zamandan çok daha fazla yer alırken, 
okuldaki öğrenmelerini destekleyici ve tamamlayıcı sürekli öğrenme imkânları 
sunabilmektedir (National Research Council, 2000). Okul dışı zamanda sunulan 
organize aktivite ve programların çocuk ve gençlerin fiziksel, bilişsel ve sosyo-
duygusal gelişimini destekleyici etkilere sahip olduğu görülmüştür (Mahoney 
vd. 2005). Öte yandan öğrencinin gözetimsiz şekilde tamamen serbest bırakıl-
dığı ya da fazla miktarda organize aktiviteye maruz bırakıldığı zaman kullanım 
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biçimlerinin de olumsuz sonuçlarına dikkat çekilmektedir (Elkind, 2006; Lord 
ve Mahoney, 2007).

Yapılan çalışmalarda farklı aktivite tür ve düzeylerinin öğrencilerin geli-
şimlerine etkisi incelenmiştir. Avustralyalı lise öğrencilerinde, sosyal ağ kulla-
nımının akademik başarıyı düşürdüğü, çevrim içi oyun oynamanın ise başarıyı 
arttırdığı bulunmuştur (Posso, 2016). Avrupa’dan yedi ülkenin 14-17 yaş ara-
sı gençleri hakkında yapılan bir çalışmada da artan internet ve sosyal medya 
kullanım sürelerinin siber mağduriyetle ilişkili olduğu görülmüştür (Athanasi-
ou vd. 2018). Finlandiyalı lise öğrencileri ve geç yetişkinlerde fiziksel aktivite 
ve spor katılımı ile akademik başarı arasında pozitif ilişki olduğu görülmüştür 
(Aaltonen vd. 2016). Türkiye’de lise öğrencileriyle yapılan bir çalışmada da lise 
öğrencilerinin serbest zaman etkinliklerinin türünün öğrencilerin ilişki ihtiyaç-
larıyla birlikte saldırganlık düzeylerini etkilediği ortaya konmuştur (Şahin ve 
Korkut Owen, 2009).

Türkiye’de lise öğrencilerinin zaman kullanımı hakkında çeşitli araştırmalar 
yapılmıştır. Bunların en kapsamlıları arasında Türkiye Ergen Profili Araştırma-
sı (TEPA) yer almaktadır. TEPA 2008 kapsamında Türkiye’deki ergen nüfusu 
temsilen 13-18 yaş arası 5.765 ergenle yapılan anket çalışmasında katılımcılara 
beşli Likert ölçeğinde sekiz farklı etkinliği yapma sıklıkları sorulmuştur (Aile 
ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2010). Sonuçlarda en sık yapılan ilk 
dört aktivite sırasıyla müzik dinleme (4,22), spor yapma (3,22), kitap okuma 
(3,12) ile gazete okumadır (2,88). En az sıklıkla yapılan ilk dört aktivite ise el işi 
(dikiş, nakış, dantel, marangozluk, tamirat vb.) yapma (1,59), tiyatroya gitme 
(1,78), sinemaya gitme (2,26) ile kafe, çay bahçesi vb. yerlere gitmedir (2,73). 
TEPA 2013 kapsamında Türkiye’deki ergen nüfusu temsilen 12-18 yaş arası 
6.747 ergenle yapılan anket çalışmasında katılımcılara beşli Likert ölçeğinde 
benzer sekiz etkinliği yapma sıklıkları sorulmuştur (Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı [ASPB], 2014). Sonuçlarda en sık yapılan ilk dört etkinlik sırasıyla mü-
zik dinleme (4,07), spor yapma (2,76), kafe, çay bahçesi vb. yerlere gitme (2,37) 
ile sinemaya gitmektir (2,18). En az sıklıkla yapılan ilk dört etkinlik ise el işi 
(marangozluk, tamirat, dikiş, nakış vb.) (1,11), tiyatroya gitme (1,67), internet 
kafe, PlayStation kafeye gitme (1,92) ile gazete okumadır (1,98). Farklı aktivite 
türleri kullanılmasına karşın her iki araştırmada da en sık yapılan ilk iki aktivite 
müzik dinlemek ve spor yapmak olarak bulunmuştur.

Sosyodemografik özelliklerin aktivite tür ve düzeyleriyle ilişkili olduğunu 
gösteren çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Lise öğrencileriyle yapılan ça-
lışmalarda erkeklerin kızlardan daha fazla internet kullandıkları (Kelleci vd. 
2009), bilgisayar oyunu oynadıkları (Kert ve Kuzu, 2006), televizyon izledikleri 
(Ercan, 2001), spor yaptıkları ve çay bahçesi, kafe, İnternet kafe, PlayStation 
kafe vb. yerlerde zaman geçirdikleri (ASPB, 2014), diğer yandan kızların erkek-
lerden daha çok ders çalıştığı (Batyra, 2017), kitap okuduğu (Can vd. 2010) ve 
müzik dinlediği (ASPB, 2014) saptanmıştır.
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Sosyoekonomik düzeye bakıldığında ise müzik dinlemede sosyoekonomik 
düzeyin bir fark oluşturmadığı, düşük sosyoekonomik düzeydeki ergenlerin 
daha çok televizyon izledikleri ve yüksek sosyoekonomik düzeydeki ergen-
lerin ise daha çok spor yapma, internet kullanma ve kafelere gitme etkinlik-
lerine katıldıkları saptanmıştır (ASPB, 2014). Ailenin gelir düzeyinin çocuk ve 
ergenlerin ödeve ayırdıkları zamanla (Aral ve Aktaş, 1997; Daw, 2012) ve kitap 
okuma sıklığıyla (Can vd. 2010) çok ilişkili olmadığı, düşük sosyoekonomik dü-
zeydeki lise öğrencilerinin daha az dijital oyun oynadıkları (Taylan vd. 2018) 
tespit edilmiştir.

Öğrencilerin okul dışı aktiviteleri ile akademik başarılarının incelendiği 
çalışmalarda çeşitli sonuçlar ortaya konmuştur. Evde ders çalışma süresinin 
özellikle düşük sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin okul başarısı için olum-
lu etki yaptığı (Batyra, 2017), kullanım amacına bağlı olmakla birlikte yüksek 
internet kullanım sürelerinin (Derin ve Bilge, 2016; Yavuz, 2018) ve dijital oyun 
oynama sürelerinin (Taylan vd. 2018) başarı ile ilişkisinin ters orantılı bir seyir 
izlediği saptanmıştır. İnternet kullanma ve bilgisayarda oyun oynamanın yanı 
sıra spor yapma ve ders dışı kitap okumanın da matematik başarısı ile ters 
orantılı bir ilişkisi olduğu bulunmuştur (Akyüz, 2013). Buna karşın hem egzer-
siz ve spor aktivitelerinin hem de kitap okumanın çocuk ve ergenlerin nörobi-
lişsel gelişimlerinde ve akademik başarılarında olumlu etkiye sahip olduğunu 
gösteren çok sayıda araştırma mevcuttur (Özdoğru ve Kaya Yertutanol, 2018; 
Şen ve Akpınar, 2016). Sanat aktivitelerinin akademik başarıyla ilişkisine ba-
kıldığında da müzik eğitimi alan lise öğrencilerinin, müzik eğitimi almayanlara 
göre derslerinde çok daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir (Şendurur ve Ak-
gül Barış, 2002).

Çocuk ve ergenlerin zaman kullanımlarında haftanın günlük planlaması 
da önemli bir etkendir. Öğrencilerin hafta içi zamanları okul saatleri tarafın-
dan şekillendirildiği için hafta sonu zamanları okul etkisinden daha bağımsız 
bir gelişim bağlamı sunmaktadır. Yapılan araştırmalarda okul öncesi ve ilkokul 
öğrencilerinin hafta içine kıyasla hafta sonu daha çok televizyon izledikleri ve 
bilgisayar oyunu oynadıkları görülmüştür (Akçay ve Özcebe, 2012; Aral ve Ak-
taş, 1997). Benzer biçimde lise son sınıf öğrencilerinin de hafta içi okul dışı za-
manlarını daha çok televizyon izleme ve dinlenme ile hafta sonlarını ise müzik 
dinleme ve gezme ile geçirdikleri saptanmıştır (Afyon ve Karapınar, 2014).

Serbest zaman aktivitelerinin kümeleme analiziyle incelendiği çalışmalar-
da farklı aktivite profillerine sahip bireylerden oluşan gruplar tespit edilmiş-
tir. Grupların ortaya çıkmasında aktivite katılım seviyesi çoğunlukla önemli bir 
boyut teşkil ederken (Kaymak vd. 2019) diğer bireysel ve sosyal özelliklerin de 
etkili olduğu görülmüştür. Boş zaman etkinliği olarak fotoğrafçıların incelen-
diği bir çalışmada katılım ve tatmin düzeyleri açısından ayrışan gruplar medeni 
durum ve gelir seviyesine göre de farklılaşmaktadır (Akyıldız Munusturlar ve 
Munusturlar, 2016). Üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerine katılı-
mında kişilik tipi ve ekonomik durumlarının etkili olduğu ve faaliyetin etkisi 
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ile davranışsal niyet açısından öğrencilerin farklı kümelere ayrıştıkları görül-
müştür (Sarıbaş, 2012). Okul dışı zaman aktivitelerinin kümeleme analiziyle 
incelendiği çalışmalarda farklı aktivite profillerine sahip lise öğrencilerinin ak-
tivite tutum, niyet ve memnuniyetleri açısından (Spiridon, 2011) ve demogra-
fik özellik ve akademik başarı (Nelson ve Gastic, 2009) yönünden farklılaştığı 
görülmüştür. Bu çalışmada da İstanbul’da yer alan bir okul örneği üzerinden 
lise öğrencilerinin hafta içi ve hafta sonu okul dışı zaman aktiviteleri hem ta-
nımlayıcı analizler hem de kümeleme analizi yoluyla incelenmiş ve farklı sosyo-
demografik özelliklerle ilişkileri araştırılmıştır.

Çalışmanın Yöntemi

Bu çalışmada tarama modeli ve kesitsel desene sahip bir araştırma gerçekleşti-
rilmiştir. Araştırmada sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan değişken mer-
kezli bir araştırma yöntemi yaklaşımının yanı sıra birey merkezli bir yaklaşım da 
benimsenmiştir. Değişken merkezli yaklaşımda, evrendeki değişkenler arasın-
daki ilişkiler varyans analizi ve regresyon gibi analiz teknikleriyle incelenirken, 
birey merkezli yaklaşımda ise seçili değişkenler üzerinden beliren alt evren di-
namikleri örtük profil analizi ve kümeleme analizi gibi tekniklerle incelenmek-
tedir (Howard ve Hoffman, 2018).  

Çalışma grubu

Uygun örneklem tekniğiyle seçilen çalışma grubunu İstanbul’un Avrupa 
yakasında bir merkez ilçede yer alan bir devlet okulunda öğrenim gören 180 
Anadolu Lisesi öğrencisi oluşturmaktadır. Lise 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden 
oluşan örneklemin %66’sı ikinci sınıf öğrencisidir. Tablo 1’de gösterildiği gibi 
cinsiyet açısından dengeli dağılan grubun yaş aralığı 15 ila 18 ve yaş ortalaması 
16,16’dır (SS=0,74).

Tablo 1. Çalışma grubunun sınıf ve cinsiyete göre 
frekans ve yüzde dağılımları

Sınıf
Kız Erkek Toplam

n % n % N

Lise 2 60 50,85 58 49,15 118

Lise 3 33 53,23 29 46,77 62

Toplam 93 51,67 87 48,33 180

Veri toplama tekniği ve aracı

Araştırmaya katılan öğrencilere farklı çalışmalar kapsamında bir dizi ölçüm 
aracı uygulanmıştır. Bu çalışma kapsamında araştırmacı tarafından hazırlanan 
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sosyodemografik bilgi formu ile zaman kullanım anketi kullanılmıştır. Sosyo-
demografik bilgi formunda öğrencilere kendilerinin yaş, cinsiyet, sınıf, başarı 
durumu ve aile gelir durumu sorulmuştur. Öğrenciler başarı durumlarını 100 
üzerinden genel başarı not ortalama puanı olarak bildirirken ailelerinin aylık 
gelir durumlarını düşükten yükseğe doğru ‘altılı bir ölçek’ üzerinden değerlen-
dirmişlerdir.

Zaman kullanım anketinde öğrencilere formda belirtilen aktivitelerde ne 
kadar zaman harcadıkları sorulmuştur. Okul dışı zaman kullanımını ölçebilmek 
için okulların açık olduğu bir zaman dilimindeki tipik bir haftayı düşünerek 
cevap vermeleri istenmiştir. Öğrencilere sekiz farklı aktivite ile açık uçlu bir 
“diğer” aktivite seçeneği verilerek her biri için hafta içi ve hafta sonu ayrı ayrı 
toplamda ne kadar saat zaman harcadıklarını belirtmeleri istenmiştir. Öğrenci-
lere verilen dokuz aktivite sırasıyla aşağıda belirtilmekte olup anket formu da 
ekte sunulmuştur.

1. İnternet veya sosyal medya kullanmak

2. Çevrim dışı (offline) bilgisayar veya video oyunu oynamak

3. Ders çalışmak, test çözmek, ödev veya etüt yapmak

4. Televizyon izlemek, radyo dinlemek

5. Kitap, dergi, gazete vb. okumak, yazı yazmak

6. Müzik, resim vb. sanatsal faaliyetler yapmak

7. Spor yapmak veya fiziksel oyun oynamak

8. Aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek, gezmek

9. Diğer: ...........................................

İşlem

Anketler, çalışmaya gönüllü olarak katılan öğrencilere kâğıt-kalem şek-
linde uygulanmıştır. Öğrenciler formlara kendi sınıflarında araştırmacıların 
koordinasyonunda öğretmenleri nezaretinde yanıt vermiştir. Tüm çalışmala-
rın etik kurul izinleri araştırmacıların bağlı bulunduğu yükseköğretim kuru-
mundan ve uygulama izinleri ilgili Milli Eğitim birimlerinden temin edilmiş-
tir. Çalışma, T.C. İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23.03.2015 tarihli 
59090411/44/3117255 ve Üsküdar Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştır-
malar Etik Kurulu 03.08.2015 tarihli B.08.6.YÖK.2.ÜS.0.05.0.06/2015/164 sayılı 
izinleri alınarak gerçekleştirilmiştir.
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Verilerin analizi

Kâğıt formlardaki bilgiler birbirinden bağımsız iki farklı görevli tarafından 
çift giriş yöntemiyle bilgisayara aktarılmıştır. Sonrasında Excel 2010 ve SPSS 
24 programlarında veri düzenleme ve analiz teknikleriyle hatalı girişler ve ce-
vaplar tespit edilip düzeltilmiştir. Tüm aktivite sorularına aynı cevapları veren 
dört katılımcının verisi analiz dışı bırakılmıştır. Boş bırakılan aktivite süreleri sı-
fır olarak yeniden kodlanmıştır. Zaman kullanım anketinde her bir aktivite için 
girilen 25 saat üzeri değerler 25 saat olarak yeniden kodlanmıştır. Tüm dokuz 
aktivitede harcanan toplam süre de hafta içi azami 25 saat ve hafta sonu azami 
25 saat olarak sınırlandırılıp aşan zaman kullanım bildirimleri için aktivite süre-
leri oranlanmıştır (Kamiloğlu ve Yurttaş, 2014).

Hafta içi ve hafta sonu değerleri toplanarak her aktivite için ayrıca hafta-
lık toplam zaman da hesaplanmıştır. Dokuz aktivitenin hafta içi, hafta sonu ve 
tüm hafta toplam değerleri tanımlayıcı ve çok değişkenli istatistik analizleriyle 
çözümlenmiştir. Yirmi yedi aktivite değişkeninin dağılımları Kolmogorov-Smir-
nov testleri sonucunda normal dağılım özelliği göstermediği için tek değişkenli 
analizlerde parametrik olmayan testler kullanılmış ve çok değişkenli analizler-
de karekök veri dönüşüm işlemi yapılmıştır (Demir vd. 2016).

Çalışmanın Bulguları

Tüm katılımcıların (N=176) dokuz aktivitede hafta içi, hafta sonu ve tüm hafta 
ne kadar zaman harcadıkları tanımlayıcı istatistik değerleriyle incelenmiştir. 
Ortalama zaman kullanım değerlerine göre tüm hafta toplam zaman içeri-
sinde en yüksek ortalamaya sahip aktiviteler sırasıyla (1) internet veya sosyal 
medya kullanmak, (2) ders çalışmak, (3) televizyon izlemek, (4) aile ve arkadaş-
larla zaman geçirmek, (5) kitap okumak, (6) spor yapmak, (7) sanatsal faaliyet 
yapmak, (8) bilgisayar oyunu oynamak ve (9) diğer aktiviteler yapmak şeklinde 
gözlenmiştir.

Tablo 2 ’de sunulan hafta içi ve hafta sonu değerleri incelendiğinde dokuz 
aktiviteden beşinde hafta içi ve hafta sonu ayrılan zaman açısından istatiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Wilcoxon İşaretli Sıralar testine göre bilgi-
sayar oyunu oynamak (z=-4,65; p<,001) ile aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek 
(z=-6,69; p<,001) hafta içinden hafta sonuna anlamlı bir artış gösterirken; ders 
çalışmak (z=-1,89; p<,05), kitap okumak (z=-2,50; p<,01) ve spor yapmak (z=-
5,00; p<,001) azalış göstermiştir.
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Tablo 2. Lise öğrencilerinin hafta içi, hafta sonu ve toplamda okul dışı zaman 
aktivitelerine ayırdıkları saatler

Aktivite

Hafta içi  
toplam saat

Hafta sonu  
toplam saat

Tüm hafta  
toplam saat

x SS x SS x SS

İnternet veya sosyal 
medya kullanmak

4,60 3,68 4,62 3,54 9,22 6,71

Çevrim dışı (offline) 
bilgisayar veya video 
oyunu oynamak

1,05 1,68 1,50 2,13 2,55 3,50

Ders çalışmak, test 
çözmek, ödev veya etüt 
yapmak

3,44 2,90 3,01 2,36 6,45 4,72

Televizyon izlemek, radyo 
dinlemek

3,20 2,85 2,97 2,49 6,16 4,92

Kitap, dergi, gazete vb. 
okumak, yazı yazmak

1,91 2,10 1,66 1,77 3,56 3,68

Müzik, resim vb. sanatsal 
faaliyetler yapmak

1,51 2,07 1,61 2,15 3,11 3,96

Spor yapmak veya fiziksel 
oyun oynamak

2,09 1,96 1,47 1,60 3,56 3,24

Aile ve arkadaşlarla 
zaman geçirmek, gezmek

2,49 2,45 3,63 2,71 6,11 4,44

Diğer 0,67 2,08 0,61 2,13 1,28 4,09

Aktivite süreleri cinsiyet farkı açısından Mann Whitney U testi ile incelendi-
ğinde ise dokuz aktivitenin altısında istatiksel olarak anlamlı seviyede cinsiyet 
farkı gözlenmiştir. İnternet veya sosyal medya kullanmaya hafta içi ayrılan za-
manda (SOK=95,76; SOE=80,72; U=3206,50; p<,05); bilgisayar oyunu oynamaya 
hafta içi (SOK=75,30; SOE=102,63; U=2666,50; p<,001), hafta sonu (SOK=70,49; 
SOE=107,78; U=2229,00; p<,001) ve tüm hafta (SOK=70,00; SOE=108,31; 
U=2184,00; p<,001) ayrılan zamanda; ders çalışmaya hafta içi (SOK=105,16; 
SOE=70,66; U=2351,50; p<,001), hafta sonu (SOK=102,11; SOE=73,93; 
U=2629,00; p<,001) ve tüm hafta (SOK=105,51; SOE=70,29; U=2319,50; 
p<,001) ayrılan zamanda; kitap okumaya hafta içi (SOK=104,02; SOE=71,89; 
U=2455,50; p<,001), hafta sonu (SOK=103,68; SOE=72,25; U=2486,50; p<,001) 
ve tüm hafta (SOK=93,01; SOE=83,68; U=2431,50; p<,001) ayrılan zamanda; 
spor yapmaya hafta içi (SOK=72,98; SOE=105,11; U=2455,50; p<,001), hafta 
sonu (SOK=71,14; SOE=107,09; U=2287,50; p<,001) ve tüm hafta (SOK=71,10; 
SOE=107,12; U=2284,50; p<,001) ayrılan zamanda; diğer aktivite yapmaya 
hafta içi (SOK=83,85; SOE=93,48; U=3444,00; p<,05) ve tüm hafta (SOK=83,92; 
SOE=93,40; U=3451,00; p<,05) ayrılan zamanda cinsiyet farkı bulunmuştur. Şe-
kil 1’de gösterildiği gibi bilgisayar oyunu oynama, spor yapma ve diğer aktivite 
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yapmada erkekler daha fazla zaman kullanırken; internet veya sosyal medya 
kullanma, ders çalışma ve kitap okuma aktivitelerinde ise kızlar daha fazla za-
man kullanmaktadır.

Şekil 1. Lise öğrencilerinin cinsiyete göre okul dışı zaman aktivitelerine harcadıkları  
tüm hafta toplam saat aritmetik ortalamaları

Aktivite süreleri sınıf farkı açısından Mann Whitney U testi ile incelendi-
ğinde dokuz aktivitenin ikisinde istatiksel olarak anlamlı seviyede sınıf farkı 
gözlenmiştir. Sanatsal faaliyetler yapmaya hafta içi (SO2=96,30; SO3=73,79; 
U=2610,00; p<,01), hafta sonu (SO2=96,35; SO3=73,70; U=2604,50; p<,01) ve 
tüm hafta (SO2=97,06; SO3=72,37; U=2523,50; p<,01) ayrılan zamanda ve spor 
yapmaya hafta içi (SO2=95,47; SO3=75,35; U=2705,50; p<,05) ve tüm hafta 
(SO2=94,53; SO3=77,13; U=2814,00; p<,05) ayrılan zamanda sınıf farkı bulun-
muştur. Hem sanatsal faaliyetler hem de spor yapmada Lise 2 öğrencileri Lise 
3 öğrencilerine kıyasla daha fazla zaman kullanmaktadır.

Aktivite sürelerinin öğrencilerin başarı durumları ile arasındaki ilişki  
Spearman korelasyon analizi ile incelendiğine dokuz aktivitenin üçünün istatik-
sel olarak anlamlı seviyede başarıyla ilişkili olduğu gözlenmiştir. Ders çalışma-
ya hafta içi (n=154; rs=0,393; p<0,001), hafta sonu (n=154; rs=0,336; p<0,001) 
ve tüm hafta (n=154; rs=0,392; p<0,001) ayrılan zaman; kitap okumaya hafta içi 
(n=154; rs=0,182; p<0,05), hafta sonu (n=154; rs=0,210; p<0,01) ve tüm hafta 
(n=154; rs=0,190; p<0,05) ayrılan zaman ve spor yapmaya hafta sonu (n=154; 
rs=-0,168; p<0,05) ve tüm hafta (n=154; rs=-0,164; p<0,05) ayrılan zaman, başa-
rı seviyesi ile ilişkili bulunmuştur. Ders çalışma ve kitap okumaya ayrılan süre 
arttıkça başarı puanları artarken, spor yapmaya ayrılan süre arttıkça başarı pu-
anları düşmektedir.
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Aktivite sürelerinin öğrencilerin ailelerinin gelir durumları ile arasındaki 
ilişki Spearman korelasyon analizi ile incelendiğine dokuz aktivitenin ikisinin is-
tatiksel olarak anlamlı seviyede gelir durumu ile ilişkili olduğu gözlenmiştir. Ki-
tap okumaya hafta içi (n=161; rs=-0,267; p<0,01), hafta sonu (n=161; rs=-0,357; 
p<0,001) ve tüm hafta (n=161; rs=-0,313; p<0,001) ayrılan zaman ve diğer akti-
viteye hafta içi (n=161; rs=0,195; p<0,05), hafta sonu (n=161; rs=0,189; p<0,05) 
ve tüm hafta (n=161; rs=0,192; p<0,05) ayrılan zaman ailenin gelir seviyesi ile 
ilişkili bulunmuştur. Diğer aktiviteye ayrılan süre arttıkça gelir seviyesi artar-
ken kitap okumaya ayrılan süre arttıkça gelir seviyesi düşmektedir. Diğer ak-
tiviteye verilen açık uçlu cevaplar incelendiğinde öğrencilerin genelde yemek 
yemek ve uyumak gibi kişisel bakım aktivitelerini raporladıkları görülmüştür.

Tanımlayıcı istatistiklere ek olarak çok değişkenli istatistik çözümleme tek-
niklerinden kümeleme analizi yoluyla benzer aktivite profillerine sahip öğrenci 
grupları tespit edilmiştir. Zaman kullanım değişkenleri Ward tekniği kullanıla-
rak hiyerarşik kümeleme analizine tabi tutulmuştur. Ağaç grafikleri ve küme 
üye sayıları incelendiğinde öğrencilerin hafta içi, hafta sonu ve tüm haftada 
üçer küme halinde ayrıştıkları gözlenmektedir. Tablo 3 ’te gösterildiği gibi öğ-
rencilerin hafta içi, hafta sonu ve tüm haftada dokuz aktiviteye ayırdıkları za-
man kümelere göre fark göstermektedir.

Aktivitelere ayrılan hafta içi zaman ortalamaları üç küme arasında ANOVA 
testi ile karşılaştırıldığında ders çalışmak hariç diğer sekiz aktivitede istatiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Tüm aktivitelerin hafta sonu zaman orta-
lamalarında üç küme arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 
Tüm hafta zaman ortalamaları üç küme arasında karşılaştırıldığında ise televiz-
yon izlemek ile aile ve arkadaşlarla gezmek hariç diğer yedi aktivitede istatik-
sel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.

Okul dışı zaman kullanımı açısından ortaya çıkan üç kümedeki öğrenciler 
sosyodemografik değiş kenler açısından karşılaştırılmıştır. Tablo 4 ’te sunuldu-
ğu gibi hafta içi, hafta sonu ve tüm hafta küme gruplarındaki öğrenciler, cinsi-
yet, sınıf ve akademik başarı açısından farklılık göstermektedir.
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Tablo 3. Hafta İçi, hafta sonu ve tüm haftada dokuz aktiviteye ayrılan sürenin  
kümelere göre aritmetik ortalamaları

Hafta içi Hafta sonu Tüm hafta

K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3

n 55 65 56 57 62 57 35 72 69

% %31 %37 %32 %33 %35 %33 %20 %41 %39

İnternet veya 

sosyal medya 

kullanmak

5,19 4,97 3,56 4,42 2,65 6,95 10,51 7,07 10,78

Çevrim dışı 

(offline) 

bilgisayar veya 

video oyunu 

oynamak

2,84 0,15 0,32 3,40 0,48 0,70 4,06 3,81 0,45

Ders çalışmak, 

test çözmek, 

ödev veya etüt 

yapmak

3,81 3,29 3,25 2,26 2,56 4,24 3,14 7,12 7,42

Televizyon 

izlemek, radyo 

dinlemek

2,28 3,90 3,27 2,45 3,66 2,70 4,96 6,85 6,04

Kitap, dergi, 

gazete vb. 

okumak, yazı 

yazmak

2,12 2,46 1,03 1,09 2,19 1,64 0,81 4,66 3,81

Müzik, resim 

vb. sanatsal 

faaliyetler 

yapmak

1,22 2,51 0,62 1,01 2,42 1,30 0,65 4,57 2,83

Spor yapmak 

veya fiziksel 

oyun oynamak

2,23 1,36 2,79 2,01 1,90 0,44 3,35 5,16 1,98

Aile ve 

arkadaşlarla 

zaman 

geçirmek, 

gezmek

2,69 3,35 1,27 3,05 3,60 4,21 7,53 5,69 5,83

Diğer 0,13 1,51 0,20 0,40 1,29 0,06 0,03 0,32 2,90
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Tablo 4. Hafta içi, hafta sonu ve tüm haftada aktivite profil kümelerinin  
sosyodemografik değişkenlere göre dağılımı

Hafta içi Hafta sonu Tüm hafta

K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1 K2 K3

Cinsiyet

Kız n 22 44 25 12 36 43 9 36 46

Erkek n 33 21 31 45 26 14 26 36 23

Sınıf

Lise 2 n 33 44 38 35 42 38 18 55 42

Lise 3 n 22 21 18 22 20 19 17 17 27

Akademik 

başarı
X 70,64 71,58 69,03 68,30 70,52 72,74 66,50 71,16 71,87

Aile gelir X 3,86 4,05 4,25 4,23 4,04 3,90 4,43 3,94 3,97

Cinsiyet değişkeni Ki Kare testi ile incelendiğinde, hafta içi (χ2=10,789; 
SD=2; p<,01), hafta sonu (χ2=35,309; SD=2; p<,001) ve tüm hafta (χ2=15,738; 
SD=2; p<,001) zaman dilimlerinde üç küme arasında istatiksel olarak anlam-
lı bir fark gözlenmiştir. Sınıf değişkeni ise hafta içi (χ2=1,008; SD=2; p>,05) ve 
hafta sonu (χ2=0,592; SD=2; p>,05) zamanlarda üç küme arasında fark göster-
mezken tüm haftada anlamlı bir fark göstermiştir (χ2=7,481; SD=2; p<,05). Aka-
demik başarı değişkeninin üç küme grubundaki ortalamaları tek yönlü ANOVA 
testi ile karşılaştırıldığında, hafta içi (F=1,196; SD=2, 153; p>,05) zaman dilimin-
de istatiksel olarak anlamlı fark görülmezken, hafta sonu (F=3,598; SD=2, 153; 
p<,05) ve tüm hafta (F=4,749; SD=2, 153; p<,01) zaman dilimlerinde anlamlı 
bir fark görülmüştür. Aile gelir durumu değişkeninin üç küme grubundaki or-
talamaları karşılaştırıldığında, hem hafta içi (F=1,634; SD=2, 160; p>,05) hem 
hafta sonu (F=1,177; SD=2, 160; p>,05) hem de tüm hafta (F=2,705; SD=2, 160; 
p>,05) zaman dilimlerinde istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Tartışma

Bulgular lise öğrencilerinin okul dışı zaman kullanımları ve aktivite profilleri 
hakkında çeşitli bilgiler sunmaktadır. Öğrencilerin tüm hafta boyunca en çok 
zaman ayırdıkları ilk üç aktivite internet veya sosyal medya kullanmak, ders 
çalışmak ve televizyon izlemektir. İnternet ve sosyal medya kullanımı ile tele-
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vizyon izlemek gibi teknoloji temelli aktiviteler lise öğrencilerinin hem hafta 
içi hem de hafta sonu etkinlikleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Birçok 
araştırmada lise öğrencilerinin internet ve televizyonu başlıca okul dışı zaman 
aktivitesi olarak kullandıkları saptanmıştır (Ercan, 2001; Kelleci vd. 2009; Ya-
vuz, 2018). Lise öğrencilerinin Facebook kullanımının incelendiği bir çalışmada 
öğrencilerin günde iki ya da daha fazla kez bu siteyi ziyaret ettikleri ve her 
ziyarette birer saat harcadıkları görülmüştür (Kamiloğlu ve Yurttaş, 2014). 
Başka bir çalışmada ise lise öğrencilerinin sosyal medya kullanım sıklıklarının 
kullanılan sosyal ağ ve eğitim amaçlı kullanımlarıyla ilişkili olduğu görülmüştür 
(Kesici, 2019).

Aktivitelere ayrılan zaman çoğu aktivitede hafta içinden hafta sonuna fark 
göstermektedir. Öğrenciler hafta sonu daha fazla bilgisayar oyunu oynarken 
ve aile ve arkadaşlarıyla zaman geçirirken, ders çalışmaya, kitap okumaya ve 
spor yapmaya hafta sonu daha az zaman ayırmaktadır. Ayrıca öğrencilerin ak-
tivite profillerinin oluşumunda çoğu aktivite süresi etkili olurken hafta içi ders 
çalışmak, tüm haftada ise televizyon izlemek ile aile ve arkadaşlarla zaman ge-
çirmek büyük bir etkiye sahip olmamıştır. Bu bulgular diğer araştırmalarda da 
görülen okul dışı zaman kullanımının hafta içi ve hafta sonunda farklı olduğuna 
ve okulun, zamanı şekillendirici bir etkiye sahip olduğuna destek vermektedir 
(Afyon ve Karapınar, 2014).

Lise öğrencilerinin zaman kullanımında cinsiyetin önemli bir yeri vardır. 
Bu çalışmada erkek öğrenciler bilgisayar oyunu oynama, spor yapma ve diğer 
aktiviteler için kızlara göre daha fazla zaman harcarken, kız öğrenciler inter-
net veya sosyal medya kullanma, ders çalışma ve kitap okuma aktivitelerinde 
erkeklere göre daha fazla zaman harcamaktadır. Cinsiyet ayrıca aktivite pro-
fil gruplarının farklılaşmasında da etkili bir değişken olmuştur. Öğrencilerin 
gerek zaman kullanımlarında gerekse sosyoduygusal gelişimlerinde cinsiye-
tin önemli bir fark oluşturduğu sayısız çalışmada ortaya konmuştur (Aslan ve 
Arslan Cansever, 2012; Esen ve Siyez, 2011). Cinsiyetler arası farkın yönü ise 
araştırmalarda kullanılan örneklem, kavram ve ölçüm araçlarına bağlı olarak 
farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, lise öğrencileri arasında genel internet 
kullanımında erkekler kızlardan daha yüksek puanlar alırken (Kelleci vd. 2009) 
sosyal medya meşguliyetinde kızlar daha yüksek puanlar almıştır (Deniz ve Gü-
rültü, 2018). Çalışmada lise ikinci sınıf öğrencilerinin üçüncü sınıf öğrencilerine 
kıyasla sanatsal faaliyet ve spor yapmaya daha fazla zaman ayırdıkları saptan-
mıştır. Bu bulgu, alanyazında görülen üniversite giriş sınavlarının lise öğren-
cilerinin öğrenimlerine ve zaman kullanımlarına son sınıflara doğru daha çok 
etki ettiği yönündeki bulgularla örtüşmektedir (Kelecioğlu, 2002). Bu çalışma-
da sınıf seviyesinin aktivite profil grupları arasında farklılaşması da gelişimsel 
dönemin ve sınav baskısının öğrencilerin zaman kullanımlarında etkili olduğu-
nu göstermektedir.

Çalışmada ayrıca ders çalışma ve kitap okumaya ayrılan sürenin arttıkça 
akademik başarı puanlarının arttığı, fakat spor yapmaya ayrılan sürenin art-
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tıkça başarı puanlarının düştüğü gözlenmiştir. Ders çalışma ve kitap okumanın 
başarıya olumlu etkisi birçok araştırmada ortaya konarken (Batyra, 2017) spo-
run başarı üzerinde olumlu olduğu kadar olumsuz etkiye de sahip olabileceğini 
belirten araştırmalar bulunmaktadır (Akyüz, 2013). Bu çalışmada akademik ba-
şarı seviyesinin aktivite profil grupları arasında farklılık göstermesi de okul dışı 
zaman kullanımının hem sebep hem de sonuç olarak başarıyla yakından ilişkili 
olduğunu doğrulamaktadır.

Bu çalışmada öğrencilerin diğer aktivitelere ayırdıkları süre arttıkça aile 
gelir seviyeleri artarken kitap okumaya ayırdıkları süre arttıkça gelir seviyesi 
düşmektedir. Ekonomik durumun kişilerin aktivite tercih ve katılımlarında et-
kili olabildiği çeşitli araştırmalarda ortaya konmuştur (Akyıldız Munusturlar ve 
Munusturlar, 2016; Sarıbaş, 2012). Diğer yandan bu çalışmada aile gelir duru-
mu aktivite profil grupları arasında fark göstermemiştir. Bu durum da çalışma-
nın kısıtlı örnekleminin daha benzer bir sosyoekonomik özelliğe sahip olabile-
ceğini düşündürmektedir.

Sonuç

Genel olarak bu çalışma lise öğrencilerinin okul dışı zamanlarında farklı akti-
vitelerin hafta içi ve hafta sonu zaman dilimlerinde ağırlık kazandığını göster-
mektedir. İnternet ve sosyal medya kullanımı gibi teknoloji temelli aktiviteler 
lise öğrencilerinin hem hafta içi hem de hafta sonu etkinlikleri arasında önemli 
bir yer tutmaktadır. Benzer zaman kullanım profiline sahip öğrenci grupları 
da birbirlerinden demografik, akademik ve ekonomik açıdan ayrışmaktadır. 
Bu bulgular ergenlerin öğrenme ve gelişiminde önemli bir yer tutan okul dışı 
zaman bağlamlarının tüm paydaşlar tarafından daha yakından ve derinlikli 
incelenmesinin ve değerlendirilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Araş-
tırmacı ve uygulamacılar okul dışı zaman kullanımına etki eden nedenler, ak-
tivitelerin öğrencilere etkisi ve gelişime uygun ve destekleyici aktivite ve prog-
ramların geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütebilir. Ebeveyn, öğretmen 
ve psikolojik danışmanlar aktivite tercih, katılım ve profillerini öğrencileri daha 
iyi tanıma ve onlara yardım etme amacıyla kullanabilir.
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Ek

Zaman Kullanım Anketi

Okul dışında kalan zamanlarınızı nasıl kullandığınızı aşağıdaki aktiviteler ve 
zaman dilimleri için belirtiniz lütfen. Okulların tatilde olmadığı normal bir hafta-
da, hafta içi 5 gün ve hafta sonu 2 günde, aşağıdaki her bir aktivite için toplam 
ne kadar zaman harcadığınızı yazınız. Örneğin yarım saat için 0,5 saat, 15 dakika 
için de 0,25 saat yazabilirsiniz.

Hafta içi 

toplam

Hafta sonu 

toplam

1. İnternet veya sosyal medya kullanmak ..........saat ..........saat

2. Çevrim dışı (offline) bilgisayar veya video oyunu 

oynamak
..........saat ..........saat

3. Ders çalışmak, test çözmek, ödev veya etüt 

yapmak
..........saat ..........saat

4. Televizyon izlemek, radyo dinlemek ..........saat ..........saat

5. Kitap, dergi, gazete vb. okumak, yazı yazmak ..........saat ..........saat

6. Müzik, resim vb. sanatsal faaliyetler yapmak ..........saat ..........saat

7. Spor yapmak veya fiziksel oyun oynamak ..........saat ..........saat

8. Aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek, gezmek ..........saat ..........saat

9. Diğer: ............................................................................. ..........saat ..........saat

Onam bilgisi: Katılımcılar işlem öncesinde bilgilendirilmiş, onam formu 
imzalatılmıştır.
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