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Sonuçlar ve Değerlendirme:

“İNSANLAR NİÇİN KİTAP OKUR?” sorusundan hareketle
geliştirmeye karar verdiğimiz projemizde hedeflediğimiz nokta
bilginin parmak uçlarımızda olduğu, bilgisayar oyunlarının, sesli ve
görsel araçların sürekli gelişim gösterdiği bu çağda öğrencilerin niçin
hâlâ kitap okuduğunu araştırmaktır. Genellikle kitap okumama
nedenlerinin bilindiğinin fakat okuma nedeninin kişiden kişiye
farklılık gösterdiğini düşünerek sorumuza yanıt bulmak amacıyla
projemizi geliştirdik.

Araştırma projemize kaynak taraması yöntemi ile başladık. Kitap
okuma alışkanlığı üzerine yapılmış anketleri ve makaleleri inceledik.
Aynı süreçte kitap okuyan kişileri gözlemledik. Kişilerin kitap okuma
alışkanlıklarını incelemek üzere 15 soruluk bir anket hazırladık.
•Anketimize 131 bayan / 135 erkek toplam 265 kişi katıldı.
• Ağırlıklı yaş grubu 7-19 yaş aralığında oldu. (%42.11)
• Kitap okuma alışkanlığınız var mı? sorusuna 217 evet / 49 hayır
yanıtı aldık.
• Niçin kitap okursunuz? sorumuza “Bilgi dağarcığımı geliştirmek ve
kültürümü arttırmak için.”en çok verilen cevap oldu. (%64.26)
• Sizce kitap okumanın sağladığı en önemli yarar nedir? sorumuza
kültürümü ve bilgimi arttırmak %54.25 oranı ile en fazla verilen
yanıt oldu.
• En son ne zaman kitap okudunuz sorumuza %65.04 oranı ile en çok
“1 hafta içinde” cevabı verildi.
• En çok okuduğunuz kitap türü nedir? sorumuz %50.38 ile en fazla
“roman-hikaye” yanıtını aldı.
• Bilgisayar, internet, sosyal medya, vb. dijital araçları kullanmak
kitap okuma alışkanlığınızı nasıl etkiliyor sorumuzun en fazla verilen
cevabı ise “Engelliyor, daha az kitap okuyorum.” oldu. (%46.62)
• Dijital çağ olarak bilinen günümüzde insanların halen kitap
okumaya ihtiyacı var mı? Sorumuz ise %93.98 oranında “Evet, var.”
şeklinde yanıtlandı.

Hazırladığımız anketi örneklem kitlemize uygulatarak verilen
yanıtları değerlendirdik.
Sonuç olarak; bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde insanların
halen kitap okuma alışkanlığına sahip olduğunu, “Bilgi dağarcığımı
geliştirmek ve kültürümü arttırmak için.” kitap okuduklarını, en fazla
roman ve hikaye edebi türlerini okumayı tercih ettiklerini, en yakın
kitap okuma aralıklarının 1 hafta olduğunu, dijital çağın araçları
olan; bilgisayar, internet ve sosyal medyanın kitap okuma
alışkanlığını engellediğini, tüm bunlara karşın dijital çağda kitap
okumanın önemli bir ihtiyaç olarak görüldüğünü öğrendik.
Dijital çağda kitap okumanın halen çok önemli bir ihtiyaç olduğunu
fakat dijital çağın araçlarının kullanımının okuma alışkanlığının
önüne geçmemesi için dikkatli olunması gerektiği sonucuna ulaştık.

Giriş:
Günümüzün dijital dünyasında kitaplar halen okunmaya devam
ediliyor. Kitap okuma alışkanlığının temelinde neler olduğunu ve
kitap okuma alışkanlığının hangi etmenlerden etkilendiğini
araştırma projemizde inceledik.
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