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Бул изилдөөнүн максаты Кыргызстандагы 7-9-

класстагы окуучулардын интернетке болгон көз каран-

дылык деңгээлин аныктоо. Анализдер эмпирикалык жа-

на статистикалык методдор менен талданган.  Изил-

дөөнүн фокус-группасын Кыргызстандын орто мек-

тептеринде 7-9-класста билим алган 591 окуучу тү-

зөт. Фокус-группа кокустан тандап алуу ыкмасы ме-

нен аныкталган. Изилдөөнүн маалыматтары, интер-

нетке болгон көз карандылыктын көрсөткүчү 20 

пунктту камтыган сурамжылоо жана жеке маалы-

мат баракчасы аркылуу топтолгон. Маалымат топ-

тоо  каражатынын ишенимдүүлүк деңгээли Сronbach 

alpha 0,748 деп белгиленди. Топтолгон маалыматтарда 

орточо арифметикалык маани, стандарттык ката, 

көз карандысыз мисал t тести, ANOVA тести жана 

Пирсонс корреляцияны аныктоо тести колдонулган. 

Жасалган анализдердин аягында; (1) Окуучулардын тө-

мөн жана орто деңгээлде интернетке болгон көз ка-

рандылыгы бар экени, (2) Эркек окуучулардын  көз ка-

рандуулук деңгээли  кыз окуучуларга караганда көп эке-

ни, (3) Классы жогорулаган сайын интернетке болгон 

көз карандылык деңгээли да өскөнү, (4) Академиялык 

жетишкендик деңгээли менен  көз карандылык деңгээ-

линин ортосунда эч кандай байланыш жоктугу, (5) Ин-

тернетке кирүү мүмкүнчүлүгү жана убагынын көбөй-

үүсү  менен бирге көз карандылык  деңгээлинин да жал-

пысынан  көбөйгөнү  аныкталган.  

Негизги сөздөр: интернет, технология, көз каран-

дылык, балдар, окуучулар, мектеп, терс таасир. 

Целью этого исследования является определение 

степени зависимости от Интернета учеников 7-9 клас-

сов Кыргызстана. В исследовании были использованы 

эмпирический и статистический методы. Фокус груп-

пу исследования составляют 591 ученик 7-9 классов 

средних школ Кыргызстана. Фокус-группа была опреде-

лена использованием метода случайной выборки. Дан-

ные исследования представляют собой личную инфор-

мационную форму опросника, которая содержит 20 

предложений. Надежность инструмента сбора дан-

ных коэффициент альфа Кронбаха определена как 

0,748. В собранных данных были применены среднее 

арифметическое, (стандартное отклонение), независи-

мый тест t, тест ANOVA и взаимосвязанный тест 

Pearsons. В конце анализа было выявлено следующее: 

(1) Интернет-зависимость учащихся от низкого до 

среднего уровня; (2) Уровень зависимости мальчиков 

выше чем у девочек; (3) уровень интернет-зависимости 

увеличивается с переходом на классы выше; (4) отсут-

ствие взаимосвязи между уровнем успеваемости и 

уровнем зависимости (5) Было установлено, что с рос-

том свободного времени и возможностью выхода в Ин-

тернет, уровень зависимости увеличивается.  

Ключевые слова: интернет, технология, зависи-

мость, дети, учащиеся, школа, негативное воздейст-

вие. 

The aim of this study is to determine the addiction 

level of the 7th-9th grade students in Kyrgyzstan. The re-

search is a descriptive and quantitative study conducted in 

the screening model. The sample group of the study is 591 

students studying in the 7-9th grade of Kyrgyzstan Educa-

tion System. The sample was determined by random samp-

ling technique. The data of the study is a Personal Informa-

tion Form with a questionnaire that contains 20 proposi-

tions. The reliability coefficient of the data collection tool 

was determined as Cronbach's alpha 0.748. Arithmetic 

mean, standard deviation, independent sample t test, Anova 

test and Pearsons’ r correlation tests were applied on the 

collected data. At the end of the analysis; (1) Students are 

low-to-mid-level internet addicts, (2) Male students' depen-

dency level is higher than that of female students, (3) The 
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level of Internet addiction increases as the class level 

increases, (4) There is no relationship between the levels of 

academic achievement and the level of dependence (5) It 

was determined that there was an increase in the level of 

dependence with the increase in the time and the opportu-

nity to access the Internet. 

Key words: Internet, technology, addiction, children, 

student, school, negative impact. 

Киришүү. Коом замандын өзгөчөлүктөрүнө 

ылайык өзгөрүп турат. Илим-билимдин тездик 

менен алдыга жылуусу технологиялардын өнү-

гүүсүнө жана өзгөрүүсүнө чоң салым кошууда. 

Ошондуктан XXI кылым маалымат жана байла-

ныш технологиясынын доору деп айтууга болот. 

Билим жана технологиядагы мындай активдүү 

өзгөрүү жана өнүгүү адам жана коомдун турму-

шунда ар тараптуу жана күчтүү таасирин тийги-

зип жатат. Бүгүнкү күндө телевизор, компью-

тер, акылдуу такта, планшет жана смартфон сы-

яктуу технологиянын продукциялары жаш бал-

дардан карыларга тарта коомдун ар бир мүчөсү 

оңой жете ала турган жана колдоно ала турган 

технологиянын продукциясы абалына келип 

жетти [1]. 

Маалымат жана технология тармагында 

болгон өнүгүүлөрдүн арасынан эң ачык жана 

ылдам тараганы бул – электрондук байланыш 

желеси «Интернет» болуп эсептелет [2]. Интер-

нет - дүйнөдөгү бардык компьютерлердин  жана 

окшош каражаттардын орток программалык 

тилде сүйлөшүү жолу менен бирдей платформа-

да бириккен, колдонучуларга түрдүү продукция 

жана тажрыйбаларды берген курал болуп сана-

лат [3]. 

Интернетти колдонуу себептери: дос табуу, 

тааныштар менен байланышта болуу, тапшыр-

маларды аткаруу, хобби жана жеке кызыкчы-

лыктар үчүн  маалымат издөө, алаксуу жана 

көйгөйлөрдөн алыстоо максатында көңүл ачуу, 

өзүн таанытуу ж.б. болуп эсептелет [4]. Башкача 

айтканда адамдардын интернет менен тыгыз 

байланышта экенин белгилөө керек. Акыркы 

жылдары бир канча өлкөдө жасалган структура-

лык иштер жана технологиялык инвестициялар 

интернеттин абдан арзан, тез жана жеткиликтүү 

болуусун камсыз кылган. Мындай абал интер-

неттин колдонулуу жана анын таралуу ылдам-

дыгын да жогорулаткан [5]. 

Өнүккөн технологиялык продукция жашоо-

нун бардык тармагында маанилүү, позитивдүү 

өнүгүүлөрдү камсыз кылуу менен бирге кээ бир 

көйгөй жана маселелерди да пайда кыла башта-

ганын белгилөө керек. Мындан улам иштелип 

чыккан технологиялардын, бир тараптан жа-

шоону жеңилдетсе, экинчи тараптан жашообуз-

га бир канча көйгөйлөрдү жаратып жатканын 

айтууга болот [6]. Окумуштуулар, жазуучулар 

жана ойчулдар интернеттин адамдарга мезгил 

жана мейкиндиктен көз карандысыз бир канча 

иштерди жасай алуу, маалыматка оңой, эркин 

жана тез жетүү, кабар булактарына ээ болуу, 

маалымат (аудио, видео ж.б) байланышы сыяк-

туу бир канча пайдалуулугу менен бирге коом-

дон алыстоо, жеке маалыматтарды уурдоо, ден-

соолукка тийгизген терс таасири, зыяндуу 

сайттарга кирүүнүн жеңилдиги жана коркутуп-

үркүтүү сыяктуу бир канча терс таасирлерди да 

жаратканын белгилешет [7,8]. Ш.Эшитти да 

акыркы убактарда интернеттин ашыкча жана  

көзөмөлсүз колдонулуусунан улам адамдарда 

көйгөйлүү адаттар жана жүрүм-турумдар пайда 

боло баштаганын билдирген [9, 75-97-бб.]. Ин-

тернеттен узак убакытка алыс (офлайн) калбоо, 

социалдык тармактардагы барактарын улам-

улам карап туруу, жана интернетке кирбеген 

убактырда кайгыруу жана коркуу сыяктуу көн-

дүм адаттар жана жүрүм-турумдар мисал ката-

ры көрсөтүлсө болот. Х.Эртекин жана башка 

окумуштуулар интернетти колдонуу эң алгач 

балдарга жана ошондой эле коомго позитивдүү 

же терс таасирин тийгизип жатат деп ойлошот 

[10]. 

Байкалган көйгөйлөр менен бирге адабиятта 

көп каралган, талкуу жараткан, аныктоо жана 

көйгөйлөргө чечим чыгаруу тууралуу бир канча 

аракет жасалган көйгөйлөрдүн бири «интернет-

ке болгон көз карандылык» экени көңүл бурду-

рат [11,9,12]. 

Ж.Ж. Канделл интернетке болгон көз каран-

дылыкты «интернетке туташкандан кийин жа-

салган иш-аракеттен тышкары, интернетке пси-

хологиялык көз каранды болуу» деп ырастаган 

[11]. Ал эми бул багытта алгачкы изилдөөлөрүн 

жазган К.С.Янг жана С.Ж.Касе, колдонуучунун 

интернетти колдонуусун токтото албоо, офлайн 

болгон учурун пайдасыз деп эсептөө, интернет-

ке кире албаган абалда ачуулануу жана агрес-
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сивдүү болуу абалын интернетке болгон көз 

карандылык деп билдирет [13]. 

Бул эмгек дагы да өнүгүп жаткан техноло-

гиянын натыйжасында интернетке болгон көз 

карандылык көйгөйүнө жаңы туш боло баш-

таган Кыргызстандын коомунун бул маселесине 

илимий чөйрөсүнүн көңүлүн бурууну максат 

кылат.  Бул багытта дүйнөдө илим чөйрөсүндө 

көптөгөн изилдөө иштери жүргүзүлгөнү менен 

кыргызстанда бул багыттагы изилдөө ищтери 

өксүп келгени байкалат. Биз бул эмгегибизде, 

интернетке болгон кызыгуусу жаңыдан пайда 

боло баштаган жана интернет таасирине кабы-

лышы божомолдонгон өспүрүм балдарды негиз-

ги изилдөө объектибиз кылып алдык. Өспүрүм 

курагына эми жеткен жана интернет техноло-

гиясы жөнүндө түшүндүрүү жүргүзүлбөй туруп 

таанышууга мажбур калган балдардын интер-

нетке болгон көз карандылык деңгээлинин бел-

гилениши жана кээ бир өзгөрмөлөр жаатында 

каралып чыгышы, изилдөөнүн негизги көйгөйүн 

түзөт.  

Психологиялык жактан өнүгүү процессинде 

өспүрүмдөрдө чоңдорго караганда интернетке 

болгон көз карандылык кадыресе көбүрөөк кор-

кунуч туудурганы байкалат. 2018-жылдын эсеби 

менен калкынын саны 6.256.700  болгон [14]. 

Кыргызстанда орточо эсеп менен 2 млн Адам-

дын активдүү түрдө интернетти колдонгону бо-

жомолдонот. Бул көрсөткүчтүн маанилүү бөлү-

гүн балдар жана жаштар түзөт. Мындай абал, 

Кыргызстандын келечеги болуп эсептелген бал-

дар жана жаштардын интернет көз карандылык 

коркунучун алып келет. Бул көйгөйдү алдын ала 

аныктоо жана чечүү жолдорунун табылуусуна 

бул иштин салым кошоору күтүлөт.  

Изилдөөнүн максаты. Изилдөөнүн негизги 

максаты 7-9-класс окуучуларынын интернетке 

болгон көз карандылык деңгээлин чагылдырган 

мамиле жана жүрүм-турумдарын канчалык дең-

гээлде байкалаарын белгилөө болуп саналат. 

Интернет менен жаңыдан таанышуу жараянын-

дагы өспүрүмдөрдөгү «интернетке көз каранды-

лык» оорусунун алдын алуу иштерин жүргүзүү 

жана туура маалыматтарды берүү максат кылы-

нат. Бунун негизинде изилдөөдө төмөндөгү су-

роолорго жооп изделген: 

Кыргызстандын билим-берүү системасында 

7-9-класстарда билим алган окуучулардын ин-

тернет көз карандылыгына карата мамиле жана 

байланышы: 

1. Байкалуу жыштыгы кандай? 

2. Жынысына ылайык көрсөткүч жышты-

гыны маанилүү деңгээлде өзгөрүүдөбү? 

3. Классына карата кандай өзгөчөлүктөр 

байкалды? 

4. Класс деңгээли, жетишкендик деңгээли 

жана интернет мүмкүнчүлүгү менен интернет 

көз карандылык деңгээли ортосунда бир байла-

ныш барбы? 

Метод. Изилдөө модели. Изилдөөдө 7-9-

класс окуучуларынын интернет көз карандылы-

гын чагылдырган кээ бир мамиле жана байла-

нышын көрсөткүч жыштыгы эсептик талдоо ме-

нен баяндоого аракет кылынган. Баяндоо түрүн-

дөгү изилдөө А. Балжы айткандай, «мурда жана 

бүгүн бар болгон бир абалды болгондой баян-

доону максат кылган бир изилдөө ыкмасы бо-

луп эсептелет» [15]. «Бул ыкмада окуялар таби-

гый чөйрөдө каралат жана изилдөөчү топко 

кыйынчылык жаратпастан, болгон тартип бу-

зулбастан  жана өзгөртүлбөстөн жасалат» [16]. 

Ошондуктан изилдөөнүн сканер моделинде жа-

салган баяндоо жана эсептөө түрүндөгү бир иш 

болгонун айтууга болот. 

Изилдөөдө популяция жана өрнөктөмө/ 

фокус-группасы. Изилдөөнүн популяциясын 

Бишкектеги, Кыргыстандын билим-берүү мини-

стрлигине байланыштуу мамлекеттик мектеп-

тердин 7-9-класс окуучулары түзөт. Жеке мен-

чик жана ар түрдүү өлкөлөргө байланышы бар 

мектептер каралган эмес. Бардык окуучулар ме-

нен байланышууга мүмкүн болбогондуктан, ко-

кустан тандалган фокус группасы менен иштөө 

жолу колдонулган. Ушул алкакта мектеп жетек-

чилери менен жолугуп, изилдөөнүн максаты ай-

тылган; уруксат алынган 4 мектептин 7-9-класс 

окуучуларына сурамжылоо жүргүзүлгөн. Изил-

дөөдө мектептердин 6-классы пилоттук сурам-

жылоодо анкетадагы суроолорго жооп берүүдө 

кыйналгандарынан улам изилдөө алкагынан чы-

гарылган. Ошентип, изилдөөнүн фокус-группа-

сын 591 окуучу түзгөн. Окуучулардын 283ү эр-

кек, 308и кыз, 146сы 7-класс, 240ы 8-класс жана 

205и 9-класста билим алышат. 
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Маалымат топтоо куралдары. Изилдөө-

нүн маалыматы «Жекече маалымат баракчасы» 

жана «Интернетке болгон көз карандылык анке-

тасы» менен топтолгон.  

Жекече маалымат баракчасы: Изилдөөчү 

тарабынан интернетке болгон көз карандылык 

тууралуу мүнөздөөчү боло турганына чечим чы-

гарылган жана изилдөөнүн максатында көрсө-

түлгөн  эркин өзгөрүүлөр алкагында катышкан 

окуучулардын кээ бир өзгөчөлүктөрү боюнча 

маалымат алуу үчүн даярдалган 7 суроодон тур-

ган маалымат топтоо баракчасы.  

Интернетке болгон көз карандылык анке-

тасында (ИБКА): Изилдөөнүн негизги көйгөйүн 

түзгөн интернетке болгон көз карандылык көр-

сөткүчү катары сүрөттөлгөн 20 сунушту камты-

ган бир маалымат топтоо куралы болуп эсепте-

лет. 

Интернетке болгон көз карандылык  бо-

юнча  бланка даярдоо  мөөнөтү. Бланканы 

даярдоо мөөнөтүндө биринчилерден болуп ада-

бияттар анализденди. Жасалган анализдерде 

Түркияда бул тармакта; А.Хахн жана М.Жеру-

салем тарабынан иштелип чыгып Түркчөгө C. 

Шахин менен Ө.Коркмаз тарабынан ылайык-

таштырылган «Интернет көз карандылык көр-

сөткүчү [17], К.С. Янг тарабынан иштелип чык-

кан жана Түркчөгө Ф. Байраклар тарабынан ко-

торулган «Интернет көз карандылык көрсөт-

күчү» [18], С. Гүнүч; «интернет көз карандылы-

гынын көрсөткүчүнүн иштелип чыгышы жана 

кээ бир элдик өзгөрүүлөр менен интернет көз 

карандылыгы ортосундагы байланышты тал-

доо» [19].  сыяктуу изилдөөлөр колго алынды. 

Көрсөткүчтөрдө орун алган пункттар изилдөө-

чүлөр тарабынан изилденип; кээ бир пунктар-

дын Кыргыз маданиятына жана окуучу деңгээ-

лине ылайыктуу болбогондугунан улам алардын 

айрымдары өзгөртүлүп, алмаштырылып; ко-

шумча маданий деңгээлине да көңүл бурулуп, 

бир канча пунктарды да кошууга чечим чыга-

рылган. Анын аркасынан адабиятта интернетке 

болгон көз карандылык тууралуу даярдалган 

илимий баяндама жана билдирүү / макала иште-

ринин кээ бири талданып, ал жерден да айрым 

ыңгайлуу пункттарды алганга аракет жасалган. 

Жыйынтыгында адабияттагы кээ бир иштер 

жана изилдөөчүлөрдүн өз байкоолорунун неги-

зинде алынган пункттар менен кошо жалпы 29 

пункттан турган сурамжылоо анкетасы түзүл-

гөн. 

Түзүлгөн анкета Түркчө даярдалган: ички 

мазмунунун жарамдуулугу жана бири бирине 

дал келбеген пунктарды оңдоо Кыргыз-Түрк 

«Манас» университетинин эки илимпозу тара-

бынан жүргүзүлгөн. Жасалган изилдөөнүн ая-

гында алардын сунушутары жөнүндө кээ бир 

пункттар сурамжылоо бланкасынан чыгарыл-

ган, кээ бири оңдоого берилген. Натыйжада 20 

пункттан турган интернет көз карандылыгы 

бланкасы иштелип чыкты. Пункттардын алдына 

окуучулардын өзүнө болгон баалоосун белги-

лөөсү боюнча сунуштагы өзгөчөлүк жаатында 

жүрүм-турум жыштыгын чагылдыра турган 

түрдө «(1) Эч качан», «(2)  Кээде», «(3) Кез 

кезде», «(4) Көпчүлүк учурда», «(5) Ар дайым»  

тандоолору орун алган. Анкетанын башкы 

бөлүгүнө иштин максаты жана анкетаны кандай 

толтуруу керек экенине байланыштуу кыскача 

түшүндүрмө кошулган. 

Окуучулар түркчө билбегендери үчүн, 

даярдалган анкета Кыргызчага которулган. 

Ушул максатта Кыргызча жана Түркчө жакшы 

билген эки эксперттен колдоо алынган. Эки экс-

перттен келген котормолор каралып, эң жакшы 

билдирген вариянты тандалып, сурамжылоо 

бланкасы колдонууга даяр болду.  

Маалыматты топтоо. Изилдөөчү тарабы-

нан фокус-группасы белгиленген окуучуларга 

сабак убагында жана эки жума убакыт менен 

бланка таратылып жооп берүүнү талап кылып 

жана топтоп алышкан. Топтолгон бланканы тал-

доо үчүн SPSS-24,00 программасына өткөрүл-

гөн жана талдоого даяр абалга келген. 

Маалыматты анализдөө. Изилдөө маалы-

маты максатта белгиленген суроолор алкагында 

талдоого алынбай туруп, биринчи көлөм түзүлү-

шүн көрсөтүп көрсөтпөгөндүгүн белгилөө жана 

маалыматтар боюнча  KMO 0,778; Барлет тест-

тинин  баалуулугу болсо x2: 2205,500; sd: 190; 

p<,001 катары көрсөтүлгөн. KMO баасынын 

0,60тан жогору болуусу, фактордук анализ жа-

салса боло турганын көрсөтүп турат [20, 21]. 

Ошондон улам Фактор Анализи жасалышына 

чечим чыккан. 

Жасалган талдоодо пунктардын алтоо фак-
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тор жүгүнүн 0,30тан төмөн; төртөө 2 фактордук 

түзүлүштө, фактор жүктөрү жана фактор да 

бири-бирине жакын баалуулуктар алуу менен 

тараганы (< 100) байкалган. Бул абал мындай 

пунктарды жок кылуусун талап кылат [20,124-б, 

21,322-323бб]. Бул пунктарды жок кылуу аба-

лында болсо түшүндүрүлгөн дисперсия көлөмүн 

35% деңгээлинде калуусу, эки факторлуу түзү-

лүштүн дисперсиясын эң аз түшүндүрүшү керек 

болгон 40% деңгээлинен төмөн болуусунан 

улам жетиштүү болбой турганын көрсөтүп жа-

тат [20, 21]. Биринчиден 20 пунктан турган көр-

сөткүчтөн 10 пунктун алынып салынышы, блан-

канын мазмундук мөөнөтүн да жок кыла турган 

ой менен түзүлүш мөөнөтүнүн анализи жасал-

бай жана көрсөткүч логикасына айлантпай ту-

руп бланка катары көрүнгөн маалымат анализи-

нин жасалуусу эң жакшы боло турганына чечим 

чыгарылган. 

Экинчиден маалыматтарды нормалдуу та-

роо көрсөтүп көрсөтпөгөнүн текшерүү менен 

заттарга байланыштуу берилген жооптору жо-

горку жана төмөн баалуулуктарында каралган; 

бул баалуулуктардын бүтүн заттар үчүн -1,444 

менен +1,327 ортосунда бааланганы көрүнгөн. 

Б.Г. Табачник жана Л.С. Фиделлдин пикири бо-

юнча бул баалоо +1,5 менен -1,50 ортосунда бо-

луусу, берилген нормаларды түзө турганын бел-

гилеген. Ушуга ылайыктуу көрсөткүчтүн кыр-

гызча которулушу окуучулардын жаш жана 

класстарынын кичинекей болуусу сыктуу себеп-

тер менен талдоо жана билдирүү жеңилдикте-

рин эске алуу менен маалыматтардын нормал-

дуу бөлүнгөнүн көрсөткөнү белгиленген. 

Акыркылардан болуп бланканын ынаным-

дуулук деңгээлин аныктоо иши жасалган. Ына-

нымдуу маалымат топтоо куралы катасыз болуу 

менен башка колдонууда окшош жыйынтыктар-

га жетүү өзгөчөлүгүн билдирген [20, 21]. Маа-

лымат топтоо куралынын ынанымдуулук өзгө-

чөлүгүн тесттен өткөргөндө башкача ыкмалар 

жана техникалар колдоно алат. Муну менен 

бирге билим-берүү тармагында жасалган иштер-

де маалымат топтоо куралдарынын ынанымдуу-

лук өзгөчөлүгүн тесттен өткөрүүдө эң көп кол-

донулган жана сунушталган техниканын, ички 

ырааттуулугунун коэффициент эсептелиши эке-

нин айтууга болот. Бул алкакта топтолгон маа-

лыматтар жөнүндө эсептелген Сronbach Аlpha  

ички ырааттуулугунун баасы 0,748 экени белги-

ленген. Ички ырааттуулугу баасынын 0,60тан 

жогору болуусу жетиштүү болуу менен кошо 

0,70 жана андан жогорку жакшы деңгээлде ише-

нимдүү түрдө экени каралууда [19, 282-б., 20, 

4405-б.]. Ушуга ылайыктуу маалымат топтоо 

куралы катары колдонулган интернетке болгон 

көз карандылык анкетасы ишенимдүү маалымат 

топтоо куралы экенин айтууга болот. 

Маалыматтардын анализи жана коммен-

тарийи. Бул алкакта маалыматтарды талдоо ме-

нен арифметикалык орточо эсеп, стандарттык 

чектөө, көз карандысыз мисалдар t тестти, 

ANOVA тестти жана Пирсонс өз ара байланыш 

тесттинин анализдери колдонулуп, изилдөөнүн 

максаттары деген бөлүгүндө көрсөтүлгөн суроо-

лорго жооп издөөгө аракет жасалган. Байланыш 

жана корреляция тесттеринин талдоосунда 

p<,05 деңгээли түшүнүү үчүн жетиштүү көрүн-

гөн. Арифметикалык  орточо эсеп баалоонун 

талдоо же комментарийинде болсо; «1,00-1,80: 

Эч качан (аябай төмөн), «1,81-2,40: Сейрек 

(төмөн)», «2,41-3,40: Кээде (орточо)», «3,41-

4,20: Көпчүлүк учурда (жогору)» жана «4,21- 

5,00: Ар дайым (аябай жогору)» аралыгы негиз-

делген. 

3. Табылгалар. Изилдөөнүн табылгалары 

төмөндө таблица түрүндө  кыскача көрсөтүлгөн.  

3.1. Окуучулардын интернетке болгон 

көз карандылык деңгээлине байланыштуу 

табылгалар. Окуучулардын интернетке болгон 

көз карандылык деңгээлдер анкетасында орун 

алган сунуштардын өздөрүндө кандай деңгээлде 

болгонун белгилөө менен жасаган өзүн баалоого 

байланыштуу табылгалар 1-таблицада көрсөтүл-

гөн. 
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1-таблица 

Окуучулардын интернетке болгон көз карандылык деңгээли. 

 Пунктар X  Ss 

1. Интернетти көпкө чейин колдонбой калсам, интернетти көп ойлой баштайм. 2,39 1,11 

2. Көпкө чейин интернет колдонбой калсам  тынчым кетет жана ачуулана баштайм. 1,67 ,84 

3. Интернетти пландагандан көбүрөөк убакыт колдоном. 2,61 1,16 

4. Интернетке абдан көп убакыт коротуп жатканым үчүн ата-энем кабатырланат. 1,78 1,62 

5. 
Социалдык тармактарда көп убакыт өткөргөндүгүм үчүн мектептеги ийгилигимдин 

төмөндөгөнүнө көзүм жетти. 
1,84 1,35 

6. 
Интернетти пайдаланып баштагандан бери башка адамдарга азыраак убакыт бөлүп 

калдым. 
1,75 1,01 

7. 
Интернетти көп колдонгондугум үчүн  досторум менен болгон жолугушууларым 

азайды. 
1,81 ,97 

8. Башка бирөөлөр менен сейилдөөнүн ордуна интернетти колдонууну жактырам. 2,27 1,23 

9. Түнү бою интернетте отуруп уктабай калган учурларым болот. 2,12 1,14 

10. Интернетсиз жашоо көңүлсүз жана кызыксыз болуп калат деп ойлойм. 2,95 1,24 

11. 
Бирөө менден  интернетте эмне кылып жаткандыгымды  сураса, жашырганга аракет 

кылган учурларым болот. 
1,72 1,02 

12. 
Интернеттеги  иштеримди жасагандан мурда, социалдык тармактардагы 

баракчаларымды текшерем. 
2,58 1,30 

13. Интернетти жаман ойлордон арылыш үчүн колдоном. 1,61 ,81 

14. Интернетти көп колдонгондуктан досторум  менен бетме-бет сүйлөшкөндөн кыйналам. 1,50 ,90 

15. Эртең менен ойгонгонумда оюма эң биринчи интернетке кирүү келет. 2,37 1,19 

16. Барган жерлеримде  интернетке байлануу мүмкүнчүлүгүнүн бар же жок экенин сурайм. 3,05 1,35 

17. Интернет колдонуп жаткан учурда өзүмдү бактылуу сезем. 2,49 1,10 

18. Чөйрөмдө бирөөлөр бар болгон учурда жалгыз калып интернетке кирүүнү каалайм. 1,91 ,91 

19. Интернет үчүн пландаганымдан  көбүрөөк акча коротом. 2,23 1,05 

20. Интернет жок болгон  учурларда  интернет жөнүндө ойлойм жана кыялданам. 2,73 1,23 

N: 591 

1-таблицада окуучулардын интернетке бол-

гон көз карандылык деңгээлин чагылдырган 

пунктарга (сунуштарга) байланыштуу жасаган 

баалоолорун X =1,50 (Эч качан) менен 3,05 

(кээде) ортосунда бааланганы көрүнөт. Анкета-

да орун алган 20 сунуштун бешинде окуучуну 

баалоонун (2,4,6,11,13 ve 14. Maddeler) “аябай 

төмөн” деңгээлде болуусу  жарым-жартылай 

болсо да кубандыруу менен бирге башка калган 

сунуштардын онунда “төмөн”, айрыкча беш су-

нушта (3,10,12,16 жана 20.пунктар) болсо окуу-

чулардын интернетке болгон көз карандылык 

деңгээлдеринин «орточо» деңгэлде баалануусу 

көңүл бурдурат. 

3.2. Окуучуларда интернетке болгон көз 

карандылык деңгээлинин жыныска ылайык 

өзгөрүү абалына байланыштуу табылгалар. 

Окуучулардын интернетке болгон көз ка-

рандылык деңгээлдерин чагылдырган пункттар-

га байланыштуу өзүн баалоолорунун жынысына 

ылайык өзгөрүү абалын көрсөткөн табылгалар 

2-таблицада көрсөтүлгөн. 
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2-таблица 

Окуучуларда интернетке болгон көз карандылык деңгээлинин жыныска ылайык өзгөрүү абалы. 

 Жыныс Эркек Кыз    

Пунктар X  X  t sd P 

1. 
Интернетти көпкө чейин колдонбой калсам, интернетти көп 

ойлой баштайм. 
2,69 2,11 6,671 589 ,000 

2 
Көпкө чейин интернет колдонбой калсам  тынчым кетет жанан 

ачуулана баштайм. 
1,76 1,59 2,486 589 ,013 

3. Интернетти пландагандан көбүрөөк убакыт колдоном. 2,85 2,38 5,047 589 ,000 

4. 
Интернетке абдан көп убакыт коротуп жатканым үчүн ата-энем 

кабатырланат. 
1,95 1,63 2,359 589 ,019 

5. 
Социалдык тармактарда көп убакыт өткөргөндүгүм үчүн 

мектептеги ийгилигимдин төмөндөгөнүнө көзүм жетти. 
1,98 1,71 2,453 589 ,014 

6. 
Интернетти пайдаланып баштагандан бери башка адамдарга 

азыраак убакыт бөлүп калдым. 
1,84 1,66 2,152 589 ,032 

7. 
Интернетти көп колдонгондугум үчүн  досторум менен болгон 

жолугушууларым азайды. 
1,87 1,75 1,443 589 ,150 

8. 
Башка бирөөлөр менен сейилдөөнүн ордуна интернетти 

колдонууну жактырам. 
2,45 2.12 3,292 589 ,001 

9. Түнү бою интернетте отуруп уктабай калган учурларым болот. 2,34 1,91 4,579 589 ,000 

10. 
Интернетсиз жашоо көңүлсүз жана кызыксыз болуп калат деп 

ойлойм. 
3,09 2,82 2,655 589 ,008 

11. 
Бирөө менден  интернетте эмне кылып жаткандыгымды  сураса, 

жашырганга аракет кылган учурларым болот. 
1,88 1,57 3,707 589 ,000 

12. 
Интернеттеги  иштеримди жасагандан мурда, социалдык 

тармактардагы баракчаларымды текшерем. 
2,78 2,40 3,565 589 ,000 

13. Интернетти жаман ойлордон арылыш үчүн колдоном. 1,58 1,63 -,842 589 ,400 

14. 
Интернетти көп колдонгондуктан досторум  менен бетме-бет 

сүйлөшкөндөн кыйналам. 
1,45 1,54 -1,255 589 ,210 

15. 
Эртең менен ойгонгонумда оюма эң биринчи интернетке кирүү 

келет. 
2,48 2,27 2,122 589 ,034 

16. 
Барган жерлеримде  интернетке байлануу мүмкүнчүлүгүнүн бар 

же жок экенин сурайм. 
3,10 3,00 ,894 589 ,372 

17. Интернет колдонуп жаткан учурда өзүмдү бактылуу сезем. 2,49 2,50 -,094 589 ,926 

18. 
Чөйрөмдө бирөөлөр бар болгон учурда жалгыз калып интернетке 

кирүүнү каалайм. 
1,97 1,85 1,578 589 ,115 

19. Интернет үчүн пландаганымдан  көбүрөөк акча коротом. 2,36 2,11 2,981 589 ,003 

20. 
Интернет жок болгон  учурларда  интернет жөнүндө ойлойм жана 

кыялданам. 
2,86 2,62 2,352 589 ,019 

ne: 283; nK: 308; Ss: 0,78-1,19 
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2-таблицада интернетке көз карандылык 

деңгээлдерини чагылдырган сунуштарга байла-

ныштуу эркек окуучулардын өзүн баалоолору 

X =1,45 (аябай төмөн) менен 3,10 (орточо) орто-

сунда; кыз окуучуларынын өзүн баалоосу болсо 

X =1,57 (аябай төмөн) менен 3,00 (орточо) орто-

сунда бааланганы көрүнгөн. Сунуштарга жал-

пысынан караганда көбүнчө эркек окуучулар-

дын өзүн баалоосу, кыз окуучуларга караганда 

жогору болгону көңүл бурдурат. Бир гана 3 су-

нушта (13, 14 жана 17-пункттар) кыз окуучулар-

дын жарым-жартылай болсо да жогору экендиги 

байкалган. 

Эркек окуучулар менен кыз окуучулардын 

өзүн баалоосунун 20 пункттун 14үн (1-6,8,-

12,15,19 жана 20-пункттар) маанилүү айырма 

көрсөткөн (p<,05), алтоосунда болсо айырма 

жок экени (p<,05) көрүнүүдө. Айырмачылыктын 

болуусу 14 сунушта да эркектердин өзүн баа-

лоолорунун жогору болуусу көңүл бурдурат. 

Ушуга ылайыктуу бул 14 сунуш жаатынан эр-

кек окуучулардын кыз окуучуларга караганда 

интернетке болгон көз карандылык деңгээлинин 

мааниси бир айырма менен дагы жогору болгон-

дугун, белгилөөгө болот. 

3.3. Окуучулардын класс деңгээлине 

ылайык интернетке болгон көз карандылык 

деңгээлинин өзгөрүү абалына байланыштуу 

табылгалар. Окуучулар билим алган класс 

деңгээлдерине (7,8,9-класс) ылайык интернетке 

болгон көз карандылык деңгээлдерин баалооло-

ру 3-таблицада көрсөтүлгөн. 

3-таблица  

Окуучулардын класстык деңгээлдерине ылайык интернетке болгон  

көз карандылыгын айырмалоо абалы 

 Класс деңгээли 7 8 9 

Пунктар X  X  X  

1. Интернетти көпкө чейин колдонбой калсам, интернетти көп ойлой баштайм. 1,95 2,30 2,80 

2. 
Көпкө чейин интернет колдонбой калсам  тынчым кетет жанан ачуулана 

баштайм. 
1,54 1,74 1,69 

3. Интернетти пландагандан көбүрөөк убакыт колдоном. 1,67 2,11 2,65 

4. Интернетке абдан көп убакыт коротуп жатканым үчүн ата-энем кабатырланат. 1,63 1,57 2,14 

5. 
Социалдык тармактарда көп убакыт өткөргөндүгүм үчүн мектептеги 

ийгилигимдин төмөндөгөнүнө көзүм жетти. 
1,85 1,96 1,69 

6. 
Интернетти пайдаланып баштагандан бери башка адамдарга азыраак убакыт 

бөлүп калдым. 
1,76 1,65 1,86 

7. 
Интернетти көп колдонгондугум үчүн  досторум менен болгон жолугушууларым 

азайды. 
1,86 1,65 1,95 

8. Башка бирөөлөр менен сейилдөөнүн ордуна интернетти колдонууну жактырам. 1,95 2,08 2,74 

9. Түнү бою интернетте отуруп уктабай калган учурларым болот. 2,02 1,95 2,39 

10. Интернетсиз жашоо көңүлсүз жана кызыксыз болуп калат деп ойлойм. 2,43 3,01 3,26 

11. 
Бирөө менден  интернетте эмне кылып жаткандыгымды  сураса, жашырганга 

аракет кылган учурларым болот. 
1,57 1,60 1,96 

12. 
Интернеттеги  иштеримди жасагандан мурда, социалдык тармактардагы 

баракчаларымды текшерем. 
1,92 2,56 3,07 

13. Интернетти жаман ойлордон арылыш үчүн колдоном. 1,67 1,45 1,75 

14. 
Интернетти көп колдонгондуктан досторум  менен бетме-бет сүйлөшкөндөн 

кыйналам. 
1,53 1,55 1,41 

15. Эртең менен ойгонгонумда оюма эң биринчи интернетке кирүү келет. 1,80 2,25 2,91 
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16. 
Барган жерлеримде  интернетке байлануу мүмкүнчүлүгүнүн бар же жок экенин 

сурайм. 
2,34 3,17 3,42 

17. Интернет колдонуп жаткан учурда өзүмдү бактылуу сезем. 2,33 2,34 2,80 

18. 
Чөйрөмдө бирөөлөр бар болгон учурда жалгыз калып интернетке кирүүнү 

каалайм. 
1,62 1,96 2,06 

19. Интернет үчүн пландаганымдан  көбүрөөк акча коротом. 1,67 2,28 2,56 

20. Интернет жок болгон  учурларда  интернет жөнүндө ойлойм жана кыялданам. 2,28 2,87 2,90 

n7: 146; n8: 240; n9: 205 Ss: 0,84-1,35. 

3-таблицада окуучулардын класс деңгээл-

дерине ылайык интернетке болгон көз каран-

дылык деңгээлине байланыштуу жасалган баа-

лоолорго караганыбызда 7-класстын окуучула-

ры үчүн X = 1,53 менен 2,43 ортосунда өзгөргө-

нү көрүүгө болот. Бул баалоонун  10-у “аябай 

төмөн”, 10-у болсо “төмөн” арасында болгон. 8-

класстын окуучулары үчүн өзүн баалоолору X = 

1,45 менен 3,17 ортосунда өзгөрүүдө жана бу-

лардын 7-си “аябай төмөн”, 10-у “төмөн”, 3-ү 

болсо “орточо” деңгээлинде. 9-класстын окуу-

чуларынын өзүн баалоолоруна караганда X = 

1,41 менен 3,42 ортосунда өзгөргөнү; булардын 

4-ү “аябай төмөн”, 8-и “төмөн”, 8-и болсо “орто-

чо” деңгээлде экени байкалган.  

Класс деңгээлине ылайык интернетке бол-

гон көз карандылыкка байланыштуу баалоолор 

талданганда алгачкылардан болуп класс деңгээ-

ли жогорулоо менен бирге интернетке болгон 

көз карандылык деңгээли да жогорулаганы кө-

ңүл бурдурат. «Сейрек» жана «Кээде» баалоо-

лору класс деңгээли жогорулоо менен бирге кө-

бөйүүдө. Ушуга ылайыктуу окуучулардын класс 

деңгээлдери жогорулаган сайын интернетке көз 

карандылык деңгээли да жогорулоонун байкал-

гандыгын айтууга болот. 

3.4. Окуучулардын интернетке болгон 

көз карандылык деңгээли менен класс дең-

гээли, жетишкендик деңгээли жана интернет-

ке кирүү убагынын ортосундагы абалын а 

байланыштуу табылгалар. 4-таблица класс 

деңгээли колонкасындагы өз ара байланыш ста-

тистикалык баалуулуктары аныкталганда, окуу-

чулардын класс деңгээли менен интернетке бол-

гон көз карандылык деңгээлдерин чагылдырган 

14 сунуш ортосунда позитивдүү жана маанилүү 

(p<,001) коррелияция бар экени; буга каршы 6 

сунуш ортосунда маанилүү бир байланыш жок 

экени (p>,05) көрүнгөн. Ушуга ылайык маа-

нилүү байланыш болгон 14 сунуш боюнча класс 

деңгээли жогорулаган сайын интернетке болгон 

көз карандылык деңгээлдери да жогорулаганын 

айтууга болот.  

Жетишкендик деңгээли колонкадагы өз ара 

байланыш статистикалык баалуулуктары анык-

талганда; окуучулардын мектептериндеги же-

тишкендиктери менен интернетке болгон көз 

карандылык деңгээлин чагылдырган 2 сунуш 

ортосунда позитивдүү жана маанилүү (p<,05) 

байланыш бар экени; буга карабастан 18 сунуш 

ортосунда маанилүү бир байланыштын жок 

экени (p>,05)  көрүнгөн. Ошондуктан маанилүү 

байланыш бар болгон 2 сунуш жаатынан окуу-

чулардын жетишкендик деңгээли жогорулаган 

сайын интернетке болгон көз карандылык дең-

гээлинин да жогоруланын айтууга болот. Бул 

абал мугалимдердин бир канча тапшырмаларды 

интернет аркылуу жасоо мүмкүнчүлүгү берүүсү 

менен байланышта болушу мүмкүн.  

Интернетке кирүү убагы колонкадагы өз ара 

байланыш статистикасынын баалуулуктары 

аныкталганда окуучулардын интернетке кирүү 

убагы менен интернетке болгон көз карандылык 

деңгээлдерин чагылдырган 14 сунуш ортосунда 

позитивдүү жана маанилүү (p<,05) коррелияция 

бар экенин; буга каршы 6 сунуш ортосунда маа-

нилүү бир коррелияция  жок экени (p>,05) көрү-

нөт. Буга ылайык маанилүү байланыш бар бол-

гон 14 сунуш жаатынан интернетке кирүү убагы 

жогорулаган сайын интернетке болгон көз ка-

рандылык деңгээлинин да жогорулаганын ай-

тууга болот. 
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4-таблица 

Окуучулардын интернетке болгон көз карандылык деңгээли менен класс деңгээли,  

жетишкендик деңгээли жана интернетке кирүү убагынын ортосундагы абалы. 

 Класстар Ийгилиги 
Интернетке туташуу 

мөнөтү 

Пунктар r r R 

1.  0,295** 0,048 0,206** 

2.  0,058 0,018 0,067 

3.  0,254** 0,052 0,010 

4.  0,130** -0,005 0,153** 

5.  -0,054 -0,010 0,190** 

6.  0,047 -0,033 0,188** 

7.  0,050 -0,001 0,227** 

8.  0,256** 0,066 0,136** 

9.  0,135** 0,068 0,216** 

10.  0,250** 0,054 0,034 

11.  0,153** -0,010 0,187** 

12.  0,336** 0,041 0,290** 

13.  0,051 -0,027 0,060 

14.  -0,053 -0,024 0,061 

15.  0,360** 0,052 0,148** 

16.  0,294** 0,074 0,020 

17.  0,171** 0,036 0,150** 

18.  0,178** 0,085* 0,117** 

19.  0,314** 0,085* 0,081* 

20.  0,182** 0,057 0,101* 

N: 591; *: p<,05; **: p<,001 

Жыйынтык жана талкуу. 

1. Анкета жыйынтыгы менен, окуучулар-

дын өспүрүм курагына карабай, келечекте кээ 

бир интернет көз карандылыгы көйгөйлөрүнүн 

пайда болушу мүмкүн экенин көрсөтө алат. Өс-

пүрүмдүн интернетти колдонуу адаттарынын 

көзөмөлгө алынбоосу, келечекте көйгөй жара-

луу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. 

2. Сунуштарга жалпы караганыбызда эркек 

окуучулардын өзүн баалоосу кыз окуучуларга 

караганда жогору экени көрүүгө болот. 14- 

пунктка карасак, интернет көз карандылык дең-

гээли кыз окуучуларынкына караганда эркек 

окуучулардыкы көбүрөөк болуп, орчундуу көй-

гөй боло баштаганын айтсак болот. 

3. Интернет көз карандылыгын класс дең-

гээлине ылайык караганыбызда окуучулардын 

классы жогорулаган сайын, интернет көз каран-

дылыгынын  дароо байкоого болот. Ушул се-

бептен окуучулардын классы жогорулаган са-

йын көз карандылык деңгээлдери да жогорула-

ганы байкалат. 

Интернет көз карандылыгы күтүлбөгөн 

маселе болгон сыяктуу эле, анын алдын алуу ча-

раларынын көрүлүүсү керек. Себеби өспүрүм-

дөрдүн жетилүү мезгилинде толугу менен ин-

тернетке көз каранды болуу коркунучун көрсө-

төт;  

4. Жалпысынан класс деңгээли жогорула-

ган сайын окуучулардын интернетке болгон көз 

карандылыгы да жогорулаганын айтууга болот. 

Бул абал класс деңгээли же жашы жогорулаган 

окуучулардын интернетте көбүрөөк эркин иш 

жасай алгандыгынан же болбосо ал жөнүндө 
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маалымат жана тажрыйба түрүнүн жогорулоо-

сунан пайда болот. Классынын жогорулоосу ме-

нен бирге көз карандылык деңгээли да жогору-

лоосун улантат. Бул, балдарга жана келечекке 

коркунуч коркунуч туудураарын белгилөө ке-

рек. 

5. Окуучулардын жетишкендиктери менен 

интернет көз карандылыгынын деңгээлинин 

ортосунда жалпысынан караганда бир байла-

ныш жок. Бирок жетишкендик деңгээли жогору 

болгон окуучулардын көз карандылык деңгээ-

линин төмөн болуусу күтүлгөн. Окуучулардын 

мектеп жетишкендиктеринин мындан да жакшы 

боло алуусу үчүн интернетке болгон көз каран-

дылык деңгээлинде байланышта болбоосу керек 

экенин айтууга болот. Натыйжада  мугалимдер-

дин, окуучуларга интернетти үйрөтүү жана ба-

гыттоодо көнүмүш адатка айланчуу деңгээлде 

ашыкча үйрөтүүсү келечекте коркунуч жарата 

турганын белгилөө керек. 

6. Окуучулардын интернетке кирүү убагы 

көбөйгөн сайын интернет көз карандылыгын ча-

гылдырган 14 мамиле жана жүрүм-турумдун 

көрсөтүү жыштыгы байкалаарлык деңгээлде 

жогорулоодо. Башка бир түшүнүк менен окуу-

чулардын интернет колдонуу убагынын көбө-

йүүсү менен, интернет көз карандылык абалына 

келүү коркунучунун да жогорулаганын айтууга 

болот. 

Сунуштар. 7-9-класс окуучуларынын ин-

тернет көз карандылыгынын деңгээлдеринин 

кээ бир өзгөрүүлөргө ылайык талданганы, изил-

дөөнүн жыйынтыгында жеткен табылга жана 

жыйынтыктарды колдонуу менен төмөндөгү-

лөрдү сунуштайбыз: 

1.  Окуучулар интернет көз карандылыгы 

тарабынан коркунуч тобунда орун алышкан. Ба-

шында мектептердеги мугалимдер жана үй-бүлө 

мүчөлөрү балдарды бул коркунучтан алыстатуу 

үчүн көзөмөлдүү иш жасоо керек; керек болгон 

алдын алуу чаралары көрүлүшү керек. 

2.  Интернетке болгон көз карандылык туу-

ралуу окуучуларга билим берилиши керек; бул 

тууралуу түшүнүгүн жогорулатууга жардамчы 

болуш керек.  

3.  Бардык окуучуларга айрыкча эркек 

окуучулардын интернетке кирүү жана интернет-

те убакыт өткөрүү убагын көзөмөлгө алынуу-

суна маани берилиши керек.  

4.  Окуучулардын жашы жогорулоосу ме-

нен параллелдүү түрдө интернетке кирүү убагы 

жана мүмкүнчүлүктөрүнүн жогорулоосунун ор-

дуна көзөмөлдөө болуусуна өзгөчө көңүл буру-

луусу керек.  
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