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Abstract

Özet
Giriş:BuaraştırmaBursaAnadoluSağlıkMeslekLisesi’nin9.ve12.sınıflarında
öğrenimgörenöğrencilerininiletişimbeceridüzeyiniveetkileyensosyodemografik
faktörleribelirlemekamacıylayapılmıştır.
Gereç ve Yöntem:Araştırmagrubunu218öğrencioluşturmuştur.Verileriletişim
becerileri envanteri ileöğrencilerindemografiközelliklerini içeren anket formu
iletoplanmıştır.Verilerinanalizindeyüzdelik,KruskalWallis,korelasyon,ttesti
kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin iletişim beceri envanteri puan ortalaması toplamda
164,61±17,20 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyetleri, kardeş sayıları,
okul başarısı ile iletişim becerileri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
ÖğrencilerinboşzamanetkinliklerindenTVizlemeileiletişimbecerileriarasında
farkbulunmazikenbilgisayarkullanmaalışkanlığı ile iletişimbecerileri toplam
puanıvealtölçekleriarasındaanlamlıfarkbulunmuştur.
Sonuç:Kızöğrencilerin iletişimbeceripuanlarıerkeklerenazarandahayüksek
bulunmuş,okulbaşarıpuanlarıvekardeşsayısınınartışınaparaleliletişimbeceri
puanları da yükselmiştir. Kitap okuma alışkanlığı zihinsel iletişim becerileri
puanınıolumluetkileriken,öğrencilerinbilgisayarkullanmazamanınınfazlalığı
tüm iletişim beceri puanlarını olumsuz etkilemektedir. Öğrencinin okuduğu
sınıfın iletişim becerileri puanlarını etkilemediği sonucu doğrultusunda iletişim
becerilerini artırıcı derslerin konulması, nitelik ve saatlerinin arttırılması
önerilebilir.(GüncelPediatri2014;1:20-5)

Introduction:Thisresearchisconductedtodeterminethelevelofcommunication
and influencing skills students studying in classes9 and12 inBursaAnatolian
VocationalHealthHighSchool.
Materials and Methods: The research group consisted of 218 students. Data
communication with the inventory collected with a questionnaire containing
demographic characteristics of the students. Percentile of the data analysis,
Kruskal-Vallis,correlationtestwasused.
Results: The mean score of students’ communicative skills inventory was
164.61+17.20.Nosignificantdifferencewasfoundbetweensuccessinschooland
communicationskillswiththestudents’gender,numberofsiblings.Whilethereis
nodifferencebetweenfreetimeactivitieswatchingTVandcommunicationskills
ofstudents,thereisasignificantdifferencebetweenthehabitofusingthecomputer
andcommunicationskillsofstudentsbetweenthetotalscoreandsubscales.
Conclusions: Students’ communication skills scores are higher in girls than in
boys,schoolachievementandcommunicationskillsscoresincreasedparallel to
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Giriş  

Bireyler doğumdan ölüme kadar, sosyal yapıları
gereği diğer bireylerle iletişim içindedir. Sağlıklı bir
çevrenin kurulabilmesi, sağlıklı insan ilişkilerine
bağlıdır.İletişimbecerileri,pekçokbeceri içintemel
oluşturmaktavesözelolanvesözelolmayanmesajlara
duyarlılık,etkiliolarakdinlemeveetkiliolaraktepki
verme biçiminde özetlenebilmektedir. “İletişimin
sağlıklı olmasında; ‘konuşmaya teşvik edici tepkiler
vermek,sorusormak,etkindinlemek,özetlemek,ben
dili kullanmakve geri bildirimvermek’ gibi tepkiler
olmalıdır”(1,2).

Hastanedehasta,personelveöğrenciileiletişimin
arttırılması hasta bakımına olumlu yansıyacaktır
(3). Sağlık alanında hizmet verenlerin problem
çözme, yardım etme, öğretim, yönetim görevlerini
gerçekleştirmesi için iletişimbecerilerini geliştirmesi
gerekir (4). Adolesan döneminden yetişkinliğe
geçiş sürecinde olan lise öğrencilerinin hastalarıyla
sağlıklı iletişim kurabilmeleri ve hastalara yardımcı
olabilmeleriiçiniletişimbecerisikazanmalarıgerekir.
Sağlık liselerindeki öğrencilerin iletişim düzeylerini
değerlendirilen çalışmalarda da iletişim beceri
düzeyininortaveortadüzeyüstüolduğugörülmüştür.
Öğrencilerin sınıf düzeyinin iletişim becerilerini
etkilemediği ancak cinsiyet faktöründe iletişim
becerilerininkızlarlehineyüksekolduğubulunmuştur
(5-8). Bilgisayar kullanımı, televizyon izleme gibi
bireysel yapılan faaliyetler de iletişim becerilerini
olumsuzyöndeetkilemektedir(9).

Araştırma Bursa Anadolu Sağlık Meslek
Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerinin iletişim
becerilerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak
gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

AraştırmaBursaAnadoluSağlıkMeslekLisesi’nde
hemşirelik, tıbbi laboratuvar, acil tıp teknisyenliği
(ATT) ve radyoloji bölümlerinde öğrenim gören
öğrencilerin iletişimbecerilerini belirlemek amacıyla
tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma
Nisan-Haziran2013tarihleriarasındaBursaAnadolu

SağlıkMeslekLisesi’nin9.ve12.sınıflarındaöğrenim
gören218öğrenciileyürütülmüştür.Araştırmaverileri,
araştırmacılartarafındanbenzeraraştırmalarveliteratür
bilgileri incelenerek oluşturulan anket kullanılarak
toplanmıştır.Anketformuikibölümdenoluşmaktadır.
Birinci bölümde öğrencinin okuduğu sınıf, cinsiyeti,
anne babanın eğitim durumu, ailenin geliri, annenin
çalışıpçalışmıyoroluşu,öğrencininkiminleyaşadığı,
kardeşsayısı,günlükkitapokuma,televizyonizleme,
bilgisayar oynama süresi ve okul başarısını içeren
sosyodemografikveriler, ikincibölümde ise“iletişim
becerilerienvanteri”yeralmaktadır.

Araştırmacı, her sınıfın uygun olduğu dersleri
belirlemiş ve ders hocalarından da gerekli izinleri
aldıktansonradersleregirerek,öğrencilerearaştırmayla
ilgili gerekli açıklamaları yapmış, araştırmaya
katılımda gönüllük esas alınarak öğrencilere veri
toplamaaracınıdağıtmışvedoldurmalarınıbekleyerek
geri toplamıştır. Anketler öğrencilerin kendileri
tarafından doldurulmuştur. Her bir anket formunun
doldurulmasüresi20dakikadır.

İletişim Becerileri Envanteri (İBE)

Bireylerin kişilerarası ilişkilerde sahip oldukları
iletişimbeceri düzeylerini belirlemek içinErsanlı ve
Balcı (1998) tarafındanilkkezülkemizdegeliştirilen
“İletişim Becerileri Envanteri” (İBE) 500 üniversite
öğrencisindenoluşanörneklemüzerindeuygulanmıştır
(10). Envanter zihinsel, duygusal ve davranışsal
açıdan iletişim becerilerini ölçmektedir. Likert tipi
45 sorudan oluşmaktadır. Maddeler, “Her Zaman”,
“Genellikle”, “Bazen”, “Nadiren”, “Hiçbir zaman”
olarak yanıtlanmaktadır.Her zaman5,Hiçbir zaman
1, şeklinde puanlanmaktadır. Maddelerin sonundaki
harfler o maddenin hangi alt boyuta ait olduğunu
göstermekte olup, (Z-zihinsel) parantez içinde
verilen (-) işaret ise ifadenin tersten puanlanacağını
göstermektedir.Heraltölçekayrıayrıdeğerlendirileceği
gibi,ölçeğintoplamınabakarakbireyingeneliletişim
beceridüzeyinedebakılabilir.Enyüksekpuan225en
düşükpuan45,herbiraltölçektenalabileceğiiseen
yüksekpuan75,endüşükpuanise15’tir.

theincreasenumberofsiblings.Thehabitofreadingabook,whilethepositiveaffectonthementalscorecommunicationskills,
scoresofallthecommunicationskillsofstudentsnegativeaffectstheincreaseincomputerusagetime.
Effect on student reading scores for class communication skills to improve communication skills courses put the quality and
increasingtherecommendhours.(TheJournalofCurrentPediatrics2014;1:20-5)
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Orijinal iletişim becerileri envanterinin iç
tutarlılığının Cronbach Alfa Katsayısı 0,72’dir.
Bu çalışmada Cronbach Alfa Katsayısı 0,73
bulunmuştur.

Araştırmada tüm öğrenciler çalışma hakkında
bilgilendirildiktensonraçalışmayadahiledilmiş,etik
ilkelerdoğrultusundasözlüveyazılıizinlerialınmıştır.
Çalışma için kurumlardan da (BursaAnadolu Sağlık
Meslek Lisesi ve Bursa il Milli EğitimMüdürlüğü)
gerekliizinleralınmıştır.

Verileraraştırmacılartarafındanbilgisayarortamına
aktarılmış,eldeedilenverileryüzdelik,KruskalWallis,
Korelasyon, One Way (Anova), t testi kullanılarak
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.Verilerα=0,05
anlamlılıkdüzeyindetestedilmiştir.

Bulgular

BursaAnadoluSağlıkMeslekLisesiöğrencilerinin
%55’i 9.sınıf %45’i 12. sınıfta eğitimgörmektedir.
Toplam öğrencinin %37,2’si hemşirelik bölümünde,
%21,6’sı acil tıp teknisyenliği bölümünde, %20,6’sı
laboratuvarbölümünde,%20,6’sıradyolojibölümünde
okumaktadır. Öğrencilerin %66,1’ini kız öğrenciler
oluşturmaktadır(Tablo1).

Öğrencilerin iletişim becerileri envanteri puan
ortalaması 164,61±17,20 bulunmuştur. Alt boyutlar
içinde en yüksek olarak davranışsal iletişim becerisi
alt boyutunda (52,78±8,46), en düşük ortalama ise
duygusaliletişimbecerisialtboyutunda(52,74±6,35)
tespit edilmiştir. Boyutlar bazında elde edilen ölçek
ortalamalarınınbirbirineoldukçayakınolarakolduğu
Tablo2’degösterilmektedir.

Tablo3’teöğrencilerinokuduğusınıflar(9.ve12.
sınıf) ile iletişim becerisi puan ortalamaları arasında
anlamlıbirfarkgörülmemiştir(t=0,818p>0,05).

İletişim becerisinde kız öğrencilerin erkek
öğrencilerden daha yüksek puan aldıkları görülmüş,
ölçeğin toplam puanı (t=2,790 p<0,01), zihinsel
(t=3,528p<0,05),duygusal(t=2,395p<0,05)altölçek
puanları ile cinsiyet grupları arasında anlamlı fark
olduğubulunmuştur.

Kardeş sayısının artışına bağlı zihinsel iletişim
becerisinin de arttığı ve aralarındaki ilişkinin önemli
olduğu(r=0,152p<0,05)belirlenmiştir.

Başarıdüzeyiilezihinseliletişimbecerisiarasındaki
ilişkininönemliolduğuvebirbirleriiledoğruorantılı
olarakdeğiştiğitespitedilmiştir(r=0,194p<0,01).Yani

öğrencilerinbaşarıdüzeyiarttıkçazihinseliletişimve
toplamiletişimbecerileriartmaktadır.

Öğrencilerinzihinselboyuttailetişimbecerileriile
boşzamanetkinliklerindenkitapokumaalışkanlıkları
arasında ilişkininpozitifyöndeanlamlıolduğuTablo
4’te gösterilmektedir (r=0,198 p<0,01). Bu bulguya
görekitapokumasüresiarttıkçaöğrencilerinzihinsel
iletişimbecerilerininyükseldiğisöylenebilir.

Televizyon izleme alışkanlığı iletişim becerileri
puanlarınıetkilememiştir(r=-0,000p>0,05).

Bilgisayarkullanmaalışkanlığıiletoplamdavetüm
iletişimbecerilerialtboyutlarındanegatifbirilişkinin
olduğubulunmuştur.Zihinsel,duygusal,davranışsalve
toplampuanlarsırasıylar=-0,168(p<0,05),r=-0,194
(p<0,01), r=-0,157 (p<0,05) ve r=-0,208 (p<0,01)
olarak bulunmuştur. Bu verilere göre öğrencilerin
bilgisayar kullanma süresi arttıkça iletişim becerileri
ölçeğindenaldıklarıpuandüşmektedir.

Tartışma

İletişim beceri envanterinin toplam puanı ve alt
grupları ile öğrencinin okuduğu sınıflar arasında
anlamlı fark bulunmamıştır. Bulgularımıza benzer
çalışma sonuçları Korkut ile Bingöl ve Demir’in
sağlık yüksekokulu öğrencilerinde, Erözkan’ın lise
öğrencilerinde, Tepeköylü ve ark.’nın Beden eğitimi
ve spor yüksekokulu öğrencilerinde yaptığı çalışmada
sınıf düzeyi ile iletişim becerileri algıları arasında
anlamlılık bulunmamıştır (5,6,11,12). Çalışma
bulgularımızınaksinePehlivan’ınveGörür’ünliseson
sınıf öğrencilerinde, Tutuk ve ark.’nın ise üniversite

Gün cel Pe di at ri 2014;1:20-5

Tablo 1.Öğrencilerinsosyo-demografiközellikleri
(n=218)
Özellikler n %
Sınıf
9.sınıf 120 55,0
12.sınıf 98 45,0
Okuduğubölüm
Hemşirelik 81 37,2
Aciltıpteknisyenliği(ATT) 47 21,6
Laboratuvar 45 20,6
Radyoloji 45 20,6
Cinsiyet
Kız 144 66,1
Erkek 74 33,9
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hemşirelik öğrencilerinde yaptıkları çalışmada
iletişimbecerilerinin son sınıflar lehineolumluolduğu
bulunmuştur(7,13,14).İletişimbecerisidüzeyininartış
göstermemesi14-18yaşgrubuöğrencilerinhalaergenlik
dönemiiçerisindeolması,budönemdeçokfazlailetişim
sorunununyaşanmasıveaynıortamınmonotonluğundan
kaynaklanıyor olabilir. Sağlıklı insan ilişkileri ve daha
iyi iletişim kurabilmek için bedenin iyi kullanılması
yanındaduygusalolgunluğaulaşmasıdagereklidir(15).
Dolayısı ileöğrencilerinhenüzyaşolarakoolgunluğa
erişmemeleriveyaergenlikdönemi içerisindeaynıyaş
grubundayeralanbireylerinbenzerdurumlardabenzer
tepkilervermeleridebusonucudoğurmuşolabilir.

Öğrencilerin iletişim becerileri envanteri puan
ortalaması 164,61±17,20 bulunmuştur. Alt boyutlar

içindeenyüksekpuan(52,78)davranışsalboyutta,en
düşükpuanise(52,74)duygusalboyuttasaptanmıştır.
Karı’nın iletişimmeslek lisesi öğrencilerinde yaptığı
çalışmadabulgularımızabenzersonuçlareldeedilmiş
ve iletişim toplam puanı 169,09±13,94 bulunmuş,
öğrencilerinaltboyutlardanenyüksekdavranışsal,en
düşükduygusalboyuttapuanaldıklarınıbelirlenmiştir
(8).

Cinsiyetlere göre İBE toplam puanı, zihinsel,
duygusal alt grupları arasında kız öğrenciler lehine
anlamlı fark tespit edilmiştir. İlk gençlik döneminde
kızların zeka ortalaması erkeklerinkinden biraz
daha yüksek bulunmakta, dil gelişmesiyle ilgili
testlerde kızlar daha başarılı olmaktadır. Erkeklerin
zeka testleri sonuçları isekızlaragöredahaoynaklık

Gün cel Pe di at ri 2014;1:20-5

Tablo 2.Öğrencileriniletişimbecerienvanteripuanortalamaları(n=218)
İletişimbecerienvanterialtboyutları Minimum Maksimum Ortalama
Zihinsel 38,00 70,00 54,68±6,17
Duygusal 35,00 67,00 52,74±6,35
Davranışsal 33,00 82,00 57,28±8,46
Toplam 116,00 207,00 164,61±17,20

Tablo 3.Öğrencilerindemografiközelliklerinegöreiletişimbeceripuanlarınınkarşılaştırılması(n=218)
Özellikler Zihinsel Duygusal Davranışsal Toplam
Okuduğusınıf
9
12

54,79±6,25
54,55±6,11
(t=0,285p>0,05)

53,04±6,08
52,38±6,68
(t=0,451p>0,05)

57,17±8,89
57,42±7,93
(t=0,826p>0,05)

164,85±17,27
164,31±17,19
(t=0,818p>0,05)

Cinsiyet
Kız
Erkek

55,71±5,71
52,67±5,21
(t=3,528p<0,05)

53,47±5,93
51,32±6,94
(t=2,395p<0,05)

57,84±8,60
56,21±8,13
(t=1,344p>0,05)

166,90±16,52
160,14±17,71
(t=2,790p<0,01)

Kardeşsayısı
Ort(2,73±1.32) r=0,152p<0,05 r=0,079p>0,05 r=-0,030p>0,05 r=0,062p>0,05

Başarıdüzeyi
Ort(69,84±10.29) r=0,194p<0,01 r=0,110p>0,05 r=0,104p>0,05 r=0,160p<0,05

Tablo 4.Öğrencilerinboşzamanetkinliklerinegöreiletişimbeceripuanlarınınkarşılaştırılması(n=218)
Boşzamanetkinlikleri* Zihinsel Duygusal Davranışsal Toplam
Kitapokumasüresi
Ort(36,53±37,68) (r=0,198p<0,01) (r=0,043p>0,05) (r=0,061p>0,05) (r=0,114p>0,05)

Televizyon
Ort(92,20±78,16)

(r=-0,019p>0,05) (r=0,036p>0,05) (r=-0,019p>0,05) (r=-0,000p>0,05)

Bilgisayar
Ort(73,33±87,88)

(r=-0,168p<0,05) (r=-0,194p<0,01) (r=-0,157p<0,05) (r=-0,208p<0,01)

*Haftalıketkinliksaati
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göstermektedir. Ancak ergenlikten sonra erkekler
aritmetikyeteneğindeönegeçmektedirler(16).Yapılan
çalışmalarda da kız öğrencilerin erkek öğrencilere
göre iletişim becerilerini daha iyi algıladıkları, etkili
iletişimkurmadadahabaşarılıolduklarıbelirlenmişve
budurumkızöğrencilerinerkeköğrencileregöredaha
sosyalolmalarıileaçıklanmıştır(5,7,8,17).

Bubilgileraraştırmanınbulgularınıdesteklemekte
vekızlarıniletişimbecerilerininerkeklereoranladaha
yüksekolduğusöylenebilmektedir.Busonuçbüyüme-
gelişme dönemlerindeki sosyalleşme sürecinde
toplumun kız ve erkeklere yüklediği farklı rol ve
sorumluluklardankaynaklanmışolabilir.

Kardeş sayısının artışına bağlı olarak iletişim
becerilerialtboyutundazihinselbecerideanlamlıilişki
bulunmuştur.

Çocuklar sosyal çevre ve ebeveynleriyle olan
ilişkilerinden daha fazla kardeşleriyle başa çıkmak
için çaba harcarlar, anneleriyle konuşmalarından
daha fazla kardeşleriyle konuşmalarını referans
gösterirler.Kardeş çatışmalarından çok şey öğrenilir.
Bu çatışmalarda sorun çözme, uzlaşma, müzakere
yoluylaöğrenmegerçekleşmektevebudeneyimlerin
sosyalbilişselgelişim,sosyalyeterlilikvedahasonra
daakran ilişkileriüzerineolumluetkileriolmaktadır.
Aynı durumun adolesanlar için de geçerli olduğuna
dairbazıkanıtlarvardırayrıcaarkadaşlıkveromantik
ilişkiler kurmada da bu deneyimlerden faydalanılır.
Adolesanın sosyal ve kişisel gelişiminde kardeşlerin
rolüileilgiliyapılançalışmalarsınırlıdır.Bualandaki
araştırmalardaki ortak eğilim erken çocukluktan
itibarenkardeşilişkileriningelişimiolumluetkilediği
yönündedir(18).

 Buçalışmadakardeşsayısınınartmasınabağlı
olarakzihinseliletişimbecerisininarttığısöylenebilir.

Öğrenci başarı düzeyi ile İBE toplam puanı
ve zihinsel beceri alt boyutu arasında anlamlı
ilişki bulunmuştur. Bingöl ve Demir’in sağlık
yüksekokulundayaptıklarıçalışmadaakademikbaşarı
algılarıyüksekolanöğrencileriniletişimbecerilerinin
yüksek olduğu belirlenmiştir (11). Öğrencilerin
okul başarısının yüksek olması kendilerini olumlu
değerlendirmeleri, özgüvenlerini arttırıcı bir
etken olmasından dolayı iletişim becerisi de artış
gösterebilir.Ancak başarısız olan öğrencilerde kendi
potansiyellerinin iyi olmadığı kanısı oluşabilmekte,
öz saygıları azalmakta iletişim kurma ve sürdürme
becerilerinin olumsuz etkilenebildiği söylenebilir.

Dalkılıç çalışmasında da ergenlerin kendi akademik
başarılarınınsadeceokulileilgilikonulardadeğilbütün
olarak anne-baba-ergen ilişkilerini etkilediği ergen
okuldabaşarılıiseannebabalarıtarafındansevildikleri
ilgigördükleriaksitakdirdeeleştirivebaskıyamaruz
kalabildikleri belirtilmektedir. Bu algılar ergenlik
döneminde kimlik oluşturma ayrılma bireyleşme
gibi birçok psikolojik görevi olan ergenlerin anne
babalarındanuzaklaşmalarınaonlarlailişkilerinindaha
olumsuzolabilmesineyolaçabilmektedir(19).

Boş zamanetkinlikleri ile iletişimbeceri puanları
karşılaştırmasında öğrencilerin kitap okuma süreleri
arttıkça zihinsel iletişim becerisi artmaktadır.Ancak
öğrencilerinbilgisayarkullanımsüresiarttıkçatoplam
iletişimbeceripuanındavetümaltbeceripuanlarının
daazaldığıtespitedilmiştir.Kitapokumasüresiartışı
zihinselbecerialtboyutunuolumluyöndeetkilerken,
bilgisayarkullanımsüresininartışıtümiletişimbeceri
puanlarını olumsuz etkilemektedir. Karatekin ve
ark.’nın yaptığı çalışmada öğrencilerin kitap okuma
sayısıvesüresiarttıkçailetişimbecerilerinindearttığı,
buna karşın öğrencinin günlük TV izleme süresi
arttıkçailetişimbecerilerinindeazaldığıbelirlenmiştir
(9).

Sağlık sektöründe çalışanların temel düzeyde
kendini ifade etme karşı tarafı doğru algılayabilme
gibibilgilere ihtiyacıolmaktadır.Sosyal ilişkilerinön
planda olduğu bu meslek grubunda yüksek düzeyde
iletişimbecerisiönemkazanmaktadır.Budakişilerarası
iletişiminarttırılmasındaevdebilgisayarbaşındazaman
geçirmek yerine sosyal ortamda daha fazla zaman
geçirmekle sağlanabilir. TV, bilgisayar gibi modern
iletişim araçlarının etkin kullanımının artması sağlık
alanındakibilgilere(sağlıkpolitikası,hastagizliliği,etik
vb.)ulaşımıkolaylaştırmaktadır.Budurumöğrencilerin
bilgisayara ulaşımını ve kullanımını arttırmaktadır
(20).Çalışma grubunda bilgisayar kullanım süresinin
artışınaparalelolarakiletişimbecerilerinindeazaldığı
görüldüğünden öğrencilerin bilgisayarı sadece doğru
bilgiye ulaşmak amacıyla kullanmaları gerektiği
konusundauyarılmasıgerekebilir.

Sonuç ve Öneriler

Yapılan araştırma sonucu; öğrencilerin iletişim
becerisininortadüzeydeolduğu, sınıflarvebölümler
arası fark olmadığı görülmüştür. Cinsiyetler arası
iletişim düzeyi puanında kız öğrencilerin erkek
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öğrencilere nazaran zihinsel, duygusal ve toplamda
yüksek puan aldığı ve aralarındaki farkın anlamlı
olduğu, kardeş sayısı ile zihinsel düzey, öğrencinin
okul başarı düzeyi ile zihinsel ve toplam iletişim
becerileriarasındaanlamlıilişkiolduğubulunmuştur.
Boş zamanları değerlendirme faaliyetlerinde kitap
okuma süresi ile zihinsel düzey arasında anlamlı
ilişki, bilgisayar kullanımı ile iletişim becerileri
tüm alt gruplarında ve toplamda negatif yönde ilişki
tespit edilmiştir. Öğrencilerin iletişim becerilerinin
arttırılması oldukça önemlidir. İletişim becerisini
arttırmakiçin;

1. İletişimderslerininvemüfredatıntekrargözden
geçirilerekgerekirsekonuylailgiliekseçmeliderslerin
konulması,

2. Kitapokumasayısıvesüresininarttırılmasıiçin;
kitapokumaalışkanlığınıteşvikediciödüllendirmelerin
yapılması,

3. Erkek öğrencilerin iletişimbecerilerini arttırıcı
(bireysel,grupveyasportif)faaliyetlerindedahafazla
görevalmalarınınsağlanması,

4. Öğrencilerin bilgisayarda fazla zaman
geçirmemeleri veya bilgisayarın doğru kullanımını
sağlamakonusundavelilerinbilgilendirilmesi,

5. Öğrencilereiletişimbeceritekniklerikonusunda
hasta yönetimi ile faaliyetlerin düzenlenmesi
önerilebilir.
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