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ÖZ

YETİŞKİN BİREYLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI, YALNIZLIK VE BENLİK
SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Hatice ATA
Haziran 2021
İnternet bağımlılığı hızla gelişen teknoloji ile birlikte günümüzün en önemli psikolojik
problemlerinden birisi haline gelmiş ve gelişiminde ebeveyn tutumları ya da hayat içinde
karşılaşılan olumsuz yaşam olayları gibi çeşitli risk faktörlerinin rol oynadığı bir bozukluktur.
DSM V el kitabında henüz tanımlanması yapılmamış olmasına karşın birçok araştırmacı
tarafından çalışılan ve üzerinde durulması gereken bir konu olduğu şeklinde düşünülmektedir.
Literatür incelendiğinde internet bağımlılığının birçok psikolojik değişken ve psikopatoloji ile
ilişkili olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın amacı ise bu değişkenlerden olan yalnızlık ve
benlik saygısı düzeyinin internet bağımlılığı ile olan ilişkisini incelemektir. Bu amaç
doğrultusunda toplamda 120’si erkek ve 243’ü kadın toplamda 343 yetişkinlik çağında olan
bireye İnternet Bağımlılığı Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı
Ölçeği uygulanmıştır. Ölçekler Covid-19 salgını nedeniyle ‘Google Dökümanlar’ programı
aracılığıyla online biçimde katılımcılara sunulmuştur. Toplanan veri seti normal bir dağılım
göstermiştir. Bu nedenle araştırmada bağlantısız örneklemler t testi, tek yönlü ANOVA,
Pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi gibi parametrik testler kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, internet bağımlılığı düzeyi medeni duruma,
internet kullanım yılına ve günlük internet kullanım saati değişkenlerine göre anlamlı şekilde
farklılaşmaktadır. Ayrıca internet bağımlılığı ile yalnızlık arasında bir pozitif ilişki olduğu
sonucu elde edilirken, internet bağımlılığı ile benlik saygısı arasında negatif bir ilişki olduğu
sonucu elde edilmiştir. Buna ek olarak, benlik saygısının internet bağımlılığını yordadığı fakat
yalnızlık değişkeninin internet bağımlılığı üzerinde herhangi bir yordayıcı etkisinin olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca internet bağımlılığının, yalnızlık ve benlik saygısı arasındaki
ilişkiye yönelik bulguların Grohol’ün Patolojik İnternet Kullanım Modeli ile uyumlu olduğu
görülmüş ve bu kavramsal çerçevede tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler:İnternet bağımlılığı, yalnızlık, benlik saygısı
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ABSTRACT

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION,
AONNESS AND SELF-ESTEEMIN ADULT INDIVIDUALS
Hatice ATA
JUNE 2021
Internet addiction has become one of the most important psychological problems of today
with the rapidly developing technology and it is a disorder in which various risk factors such
as parental attitudes or negative life events encountered in life play a role in its development.
Although it has not been described in the DSM V handbook yet, it is considered to be a
subject that has been studied and should be focused on by many researchers. When the
literature is examined, it has been seen that internet addiction is associated with many
psychological variables and psychopathology. The aim of this study is to examine the
relationship between these variables, loneliness and self-esteem, and internet addiction. For
this purpose, Internet Addiction Scale, UCLA Loneliness Scale and Rosenberg Self-Esteem
Scale were applied to a total of 343 adult individuals, 120 of whom were male and 243 of
whom were female. Due to the Covid-19 outbreak, the scales were presented to the
participants online through the "Google Documents" program. The collected data set showed
a normal distribution. For this reason, parametric tests such as unlinked samples t test, oneway ANOVA, Pearson correlation analysis and multiple regression analysis were used in the
study. According to the findings obtained as a result of the research, the level of internet
addiction differs significantly according to marital status, internet usage year and daily
internet usage hours variables. In addition, while a positive relationship was obtained between
internet addiction and loneliness, it was found that there was a negative relationship between
internet addiction and self-esteem. In addition, it was concluded that self-esteem predicted
internet addiction, but loneliness variable did not have any predictive effect on internet
addiction. In addition, the findings on the relationship between internet addiction, loneliness
and self-esteem were found to be compatible with Grohol's Pathological Internet Use Model
and discussed in this conceptual framework.
Keywords: Internet addiction, loneliness, self-esteem
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1. GİRİŞ
1.1. Problem Tanımı
Yetişkinlik

çağında

olan

bireyler

yaşamlarında

birçok

olumsuzluk

ile

karşılaşabilmektedir. Ebeveynler ile yaşanan sorunlar, iş hayatında meydana gelen
problemler, ekonomik sıkıntılar, evlilik ya da romantik ilişkide deneyimlenen sorunlar bu
olumsuzluklardan birkaç tanesidir. Yaşanılan bu olumsuzluklar sonucunda bireyler birçok
psikolojik bozukluk geliştirebilirler. Depresyon, kaygı bozuklukları, internet bağımlılığı,
panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, bu psikolojik rahatsızlıklardan bazılarıdır.
Bireylerin bu psikolojik rahatsızlıkları geliştirme olasılığı birçok faktöre bağlıdır. Algılanan
sosyal destek düzeyi, algılanan beden imajı, yalnızlık düzeyi, benlik saygısı, kişilik
özellikleri, demografik özellikler bu faktörlere örnek olarak gösterilebilir (Batıgün ve Kılıç,
2011). Bu çalışmada bireylerin yaşamış olduğu psikolojik rahatsızlıklardan bir tanesi olan
internet bağımlılığı ve internet bağımlılığını geliştirmede rol aldığı düşünülen yalnızlık ve
benlik saygısı değişkenleri ele alınacaktır.
İnternet bağımlılığı bireyin internet kullanma isteğini durduramaması, internet
kullanımı yüzünden işlev kaybı yaşaması ve internet kullanımı yüzünden kişilerarası
ilişkilerinde problem yaşaması olarak tanımlanabilmektedir. Bağımlılık kavramı daha çok
alkol, sigara, uyuşturucu, kafein madde kullanımlarıyla ilişkilendirilse de kumar, seks, oyun
bağımlılıkları gibi kimyasal bir uyarıcıya dayanmayan davranışsal bağımlılıklar da söz
konusudur. İnternet bağımlılığının da bu davranış bağımlılıklarından birisi olduğu ve birey
üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler oluşturduğu söylenebilir (Turan, 2015).
İnternet bağımlılığı kavramının literatürde birçok şekilde isimlendirildiği görülmüştür.
Patolojik internet kullanımı (PİK), aşırı internet kullanımı veya uygun olmayan internet
kullanımı

bu

isimlerden

bazılarıdır.

Literatürde

hangi

ismin

kullanılacağı

kesinleştirilemediğinden dolayı bu çalışmada tüm isimler birbirinin yerine geçecek şekilde
kullanılmıştır. Hangi isimle adlandırıldığı fark etmeksizin tüm bu kavramların internet
bağımlılığı belirtilerini tanımlama biçimi benzerlik göstermektedir. Bu belirtiler günün büyük
bir bölümünü internette geçirmek, internet olmadığında yoğun sinir ve öfke duygu
dışavurumu, aile ve sosyal ilişkilerde geri çekilme bu belirtiler arasındadır (Arısoy, 2009).
İnternet bağımlılığı DSM IV’te yani ‘Psikolojik Bozuklukların Tanımsal El
Kitabı’nda’ bir psikolojik bozukluk olarak tanımlanmamaktadır. DSM V’te de benzer şekilde
internet bağımlılığına yönelik resmi bir tanımlama bulunmamaktadır. Bu durumun temel
1

nedeni internet bağımlılığına yönelik daha çok araştırma yapılması gerekliliğidir. Bununla
birlikte, günümüzde internet bağımlılığı belirtilerine yönelik vaka raporlarının artış
göstermesi internet bağımlılığının DSM V’e girmesi hakkında tartışmalara yol açmaktadır.
İnternet bağımlılığı bozukluğunun tanımı ve tanı kriterleri ilk kez Young tarafından
oluşturulmuştur. Bu tanıma göre, internet bağımlılığı dürtü kontrol rahatsızlığının
belirtileriyle benzerlik göstermektedir. Young’a göre internet bağımlılığı tanı kriterleri
patolojik kumar oynama psikolojik rahatsızlığı tanı kriterleri ile benzerlik göstermektedir
(Young,

1996).

Young’ın

internet

bağımlılığını

diğer

madde

bağımlılıklarıyla

ilişkilendirmemesinin temel sebebi internet bağımlılığının herhangi bir kimyasal madde ile
ilişkisinin bulunmamasıdır. Young’a göre, internet bağımlılığı tanı kriterleri şu şekildedir
(Young, 1996):


İnternete yönelik sürekli zihinsel uğraş (Sürekli internetle ilişkili hayal kurma ya da
sürekli interneti düşünme)



İnternet kullanımından haz alabilmek için zaman geçtikçe daha fazla internet
kullanmak



İnternet kullanımının denetiminde başarısız girişimler yaşamak



İnternet kullanımının engellenmesi sonucunda öfke ya da huzursuzluk duygularının
ortaya çıkması



Bireyin planladığından daha uzun sürede internette vakit geçirmesi



Aşırı internet kullanımından dolayı aile, sosyal, okul ve/veya iş ilişkilerinde problem
yaşama



İnternet kullanım süresiyle ilgili yalan söyleme



İnterneti yaşanılan olumsuz durum ya da duygularla baş etmek için kullanma

Literatürde Young’ın oluşturduğu tanı kriterlerinin dışında internet bağımlılığının
tanımlamak için yapılan birçok araştırmaya rastlanmıştır. Örneğin, Soule ve arkadaşlarına
(2003) göre internet bağımlılığı 5 çeşidi vardır. Bunlar, sanal seks bağımlılığı, sanal
ilişki/arkadaşlık bağımlılığı, internet üzerinden oynanan kumar bağımlılığı, bireyin ihtiyacı
olmayan bilgiyi internette arama bağımlılığı ve bilgisayar bağımlılığı olarak sıralanabilir. Bu
tanımdasanal seks bağımlılığı porno bağımlılığı olarak vurgulanırken, sanal ilişki
bağımlılığında çeşitli internet sitelerinde ya da sosyal medya platformlarında kurulan
arkadaşlığı ifade eder. İnternet üzerinden oynanan kumar bağımlılığı ise bireyin bahis siteleri
ya da açık arttırma sitelerinde aşırı vakit geçirmesini tanımlamaktadır. Bireyin ihtiyacı
olmayan bilgiyi arama bağımlılığı ise bireyin gerçek hayatta herhangi işine yaramayan bilgiler
2

için araştırmalar yapması ve bu araştırmalar için çok fazla zaman ayırmasını tanımlar.
Bilgisayar bağımlılığı ise oyun oynama ya da herhangi bir konu hakkında yazı yazma
bağımlılığı olarak ifade edilmektedir.
Sonuç olarak internet bağımlılığına yönelik hangi kavramın kullanılacağı ve tanımı
konusunda literatürde kesin bir görüş birliği yoktur. Bununla birlikte, Young’ın internet
bağımlılığı için sunmuş olduğu tanım ve tanı kriterleri hem ilk olmasından hem de daha
kapsayıcı yapıda olmasından dolayı daha sık kullanılmaktadır.
Psikoloji biliminin gelişmesiyle birlikte üzerinde çalışılan önemli kavramlardan bir tanesi
benlik ve benlik saygısı olmuştur. Literatür incelendiğinde benlik kavramının tanımına ve
nasıl oluştuğuna yönelik kesin bir görüş birliği sağlanamamış olduğu görülmektedir. Bununla
birlikte benlik, genel olarak, bireyin doğumuyla birlikte kendisi ve çevresiyle etkileşimi
sonucu edindiği yaşantıları ile oluşan, kendisiyle ilgili görüş ve algı biçimi olarak
tanımlanabilir (Yenidünya, 2005). Bir başka ifadeyle kendi kişiliğimize ilişkin kanılarımız ve
kendimize yönelik bakış açısı benlik saygısını meydana getirir.
Birey, kim olduğuyla ilgili belirli fikirlere sahip olmasının yanı sıra, kim olduğuyla ilgili
de belirli duygulara sahiptir. Böylelikle benlik saygısı, bireyin kendi benliğini beğenme ve
değerlendirme derecesi anlamına gelmektedir (Hamart vd., 2009). Benlik saygısı psikolojik
sağlığın önemli bir parçasıdır çünkü zayıf benlik saygısı psikolojik rahatsızlıklara neden
olabilmektedir. Benlik saygısı düşük bir kişi başta anne-babası olmak üzere önemli kişilerin
kendisini sevmediğine ve değer vermediğine inanma eğilimindedir (Baderin ve Barnes, 2020).
Bu tür değerlendirmeler bireyin gelecekteki değerlendirmelerini etkileyip bilişsel çarpıtmalar
ve işlevsel olmayan tutumları geliştirmesine yol açabilir.
Geçmişten günümüze birçok değerli araştırmacı benliği tanımlamaya çalışmıştır. Örneğin,
Rogers’ın benlik kavramına göre, kişinin kendini algılamasından oluşan gerçek benliği ve
kişinin olmak istediği ve olması gerektiğine inandığı nitelikleri temsil eden ideal benlik
vardır. Bu görüşe göre, gerçek benlik ideal benliğe ne kadar yaklaşırsa bireyin benlik saygısı
o kadar yüksek olur (Allen, 2020). A. Maslow, benlik kavramı alanında çalışmış ve benlik
saygısını da kendini gerçekleştirme kavramı çerçevesinde ele almıştır. Freud’un benlik saygısı
kavramı bağlamında bir değerlendirmesi olmamıştır. Fakat kendini suçlama ve kendinden
nefret etme gibi güçlü duygular üzerine çalışmalar yapmıştır. Sullivan’a göre ise benlik
saygısını belirleyen esas nokta kişilerarası ilişkilerdir. Ayrıca Erik Erikson, bireyin 8 ayrı
psikososyal gelişim döneminden söz ederken, benlik saygısının kökünün ilk basamaktaki
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temel güven ve güvensizlik duygularıyla kazanılan içsel ayrılık ve süreklilik duygusuna bağlı
olduğunu belirtmiştir (Snow, 2020). Rosenberg (1979) benlik ve ego kavramının birbirinin
yerine kullanıldığını belirtmiş ve bu iki kavramı birbirinden ayırmıştır. Ego kavramının benlik
üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu ifade etmiştir.
Benlik saygısı üç boyutta ele alınabilir. Bu boyutlar şu şekildedir:


İlişkisel/sosyal benlik saygısı



Akademik benlik saygısı



Mesleki benlik saygısı

İlişkisel benlik saygısı, bireyin yakın ilişki kurma ve sürdürme yeteneğine olan olumlu
bakışını ifade eder. Akademik benlik saygısı, bireyin kendi öğrenme yeteneğini nasıl
gördüğüyle ilişkilidir. Mesleki benlik saygısı ise bireyin kendi mesleğini ne kadar önemli ve
değerli gördüğünü tanımlar.
Yapılan tez çalışması bağlamında kullanılan diğer bir değişken ise yalnızlıktır. Yalnızlık,
bireyin yabancı hissettiği, yanlış anlaşıldığını hissettiği ya da sosyal bütünleşme ve duygusal
yakınlık için gerek duyulan sosyal partnerlerin olmadığı durumlarda ortaya çıkan kalıcı
duygusal bir rahatsızlık durumudur (Killgore vd., 2020). Yalnızlık birçok araştırmacı
tarafından ele alınan bir konudur. Örneğin, Weiss’e göre yalnızlık, sosyal ilişkiler bağlamında
ele alınabilir. Bu nedenle Weiss yalnızlık kavramını duygusal ve sosyal yalnızlık olmak üzere
ikiye ayırmıştır. Peplau yalnızlığı, başkalarıyla birlikte olmaya rağmen bireyin kendini
onlardan uzak hissetmesi olarak tanımlanmıştır. Young ise yalnızlığı zaman ve durum
değerlendirmesini göz önüne alarak sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmaya göre yalnızlık
durumsal, geçici ve kronik olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır (Martin-Maria vd.,
2020).
Yalnızlık kavramının çok boyutlu bir değişken olduğu söylenebilir. Mc Whirter
yalnızlığın kişilerarası boyutunu tanımlamıştır. Bu tanıma göre, bireyin kendisini
başkalarından uzak olarak algılaması yalnızlığı oluşturur. Benliğin farklı bölümlerinin birbiri
ile ilişki kuramaması sonucunda ise yalnızlığın psikolojik boyutu meydana gelir. Yalnızlığın
sosyal boyutuna bakıldığında ise gruptan ya da toplumdan kendini soyutlama durumu söz
konusudur. Yalnızlık kavramının kültürel boyutu da vardır. Ciddi kültürel değişimler yaşayan
bireylerde başkalarından kaçınma davranışı gözlenebilir (Wolfers vd., 2021).
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Yalnızlık kavramına yönelik kuramsal yaklaşımlar incelendiğinde bu konuya ilişkin ilk
kuramsal açıklamaların psikodinamik yaklaşım tarafından yapıldığı görülmektedir. Freud
çocukların iki temel korkusundan birisinin yalnızlık olduğunu ve bu korkunun annenin
yokluğu durumunda yaşandığını belirtmektedir. Buna göre, yalnızlığın temelini yaşamının ilk
yıllarında alan bir çocuk, ilerleyen yaşlarda da diğer bireylerle iletişim kurmada zorluk
çekmekte ve ergenlik başta olmak üzere kendini her dönemde yalnız hissetmektedir.
Varoluşçu yaklaşıma göre ise kişi zaten yalnızdır. Bu yaklaşıma göre her birey varoluşuna
yalnız bir şekilde başlar ve varoluşunu yalnız tamamlar. Bu bakış açısında yalnızlığın bireyin
kendisine ilişkin derin bir farkındalık kazanmasına olanak verdiği, normal ve sağlıklı bir
yaşantı olduğu belirtilir. Önemli olan bireyin yalnız kalması değil yalnızlıkla nasıl yaşadığıdır.
Bilişsel yaklaşımda yalnızlığın bireyin sosyal ilişkilerindeki algıladığı doyumsuzluk ele alınır
ve bilişsel süreçlere odaklanılır (Mayers vd., 2002).
1.2.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı yetişkinlik çağında olan bireylerin internet bağımlılığı ile
yalnızlık ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Buna ek olarak,
bireylerin internet bağımlılığının, yalnızlık ve benlik saygısı düzeyinin cinsiyet, yaş, eğitim
düzeyi, medeni durum gibi demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının
incelenmesi hedeflenmektedir.
1.3.Araştırmanın Önemi
Literatür incelendiğinde araştırmada kullanılan internet bağımlılığı, yalnızlık düzeyi ve
benlik saygısı değişkenleriniayrı ayrıinceleyen birçok araştırma olduğu görülmüştür. Fakat
bununla birlikte, kullanılan üç değişkenin birlikte ele alındığı araştırma sayısının oldukça
sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak, internet bağımlılığının günümüzde
özellikle gençler arasında yaygınlaşan bir problem olduğu yapılan araştırmalar ile
desteklenmektedir (Kootesh vd., 2016). Yapılan tez çalışmasının klinisyenlere bu problemle
ilgili yol gösterebileceği şeklinde değerlendirilmektedir. Ayrıca araştırma sürecinde birçok
sınırlılıkla karşılaşılmıştır ve gelecekte benzer konuda çalışma yapacak araştırmacılara bu
sınırlılıklarla ilişkili önerilerde bulunmuştur. Tüm bu durumlar birlikte değerlendirildiğinde
yapılan tez çalışmasının literatürü zenginleştireceği, alana katkı sunacağı ve bu nedenle
oldukça önemli olduğu şeklinde düşünülmektedir.
1.4.Araştırmanın Alt Amaçları
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Yapılan tez çalışmasında alt amaçlar şu şekildedir:
H1: İnternet bağımlılığı ile yalnızlık düzeyi arasında bir ilişki vardır.
H2: İnternet bağımlılığı ile benlik saygısı arasında bir ilişki vardır.
H3: Benlik saygısı ile yalnızlık düzeyi arasında bir ilişki vardır.
H4: Yalnızlık düzeyi ve benlik saygısı internet bağımlılığı üzerinde yordayıcı etkisi
vardır.
H5: Yetişkin bireylerin internet bağımlılığı demografik değişkenlere göre farklılık
göstermektedir.
H6: Yetişkin bireylerin yalnızlık düzeyi demografik değişkenlere göre farklılık
göstermektedir.
H7: Yetişkin bireylerin benlik saygısı demografik değişkenlere göre farklılık
göstermektedir.
H8: İnternet bağımlılığı, benlik saygısı ve yalnızlık değişkenleri arasında bir ilişki
vardır.
1.5.Araştırmanın Sınırlılıkları
1) Araştırma soruları ve hipotezler bağlamında veri toplanırken Covid-19 salgını
nedeniyle uygulama online şekilde olmak zorunda kalmıştır. Bu durum uygulama
sürecinde katılımcının ölçek sorularına ne kadar içtenlikle ve ciddi olarak yanıt verdiği
hakkında

bilgi

edinilmesini

sınırlandırmıştır.

Ayrıca

bu

durum

bilgisayar

kullanamayan katılımcılara ulaşım imkanında sınırlamalar meydana getirmiştir.

2) Araştırma kapsamında elde edilen bulgular Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, İnternet
Bağımlılığı

Ölçeği

veUCLA

Yalnızlık

sınırlandırılmıştır.
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Ölçeği’nin

ölçtüğü

nitelikler

ile

2. GENEL BİLGİLER
2.1. İnternet Bağımlılığı
2.1.1. İnternet Bağımlılığı Kavramı ve Tanımı
Günümüzde

teknolojinin

hızlı

gelişiminden

dolayı

sürekli

bir

yenilikle

karşılaşılabilmektedir. İnternetin de bu yeniliklerden birisi olduğu söylenebilir. Hayatımızın
her alanında karşımıza çıkan internetin geçmişi çok uzak tarihlere dayanmamaktadır. İnternet
tarihi 1950’li yılların başlarında bilgisayarların gelişimi ile birlikte başlamıştır. İlk dijital ağ
programları başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere ve Fransa’da
geliştirilmiştir. İnternetin günlük hayata girişi ise World Wide Web protokolü ile 1981 yılında
başlamış ve 2000’li yıllarda büyük iyice yaygınlaşmaya başlamıştır. İnternetin yaygınlaşması
günlük hayatta birçok olayın daha hızlı ve kolay yapılmasını sağlamıştır. Bununla birlikte,
internet kullanımının yaygınlaşması aşırı internet kullanımını ve buna bağlı olarak gelişen
internet bağımlılığını da beraberinde getirmiştir. İnternet bağımlılığının gelişimini daha iyi
anlayabilmek için öncelikle bağımlılık kavramının ne olduğu anlaşılması gerekmektedir.
Bağımlılık, somut ya da soyut bir nesneye karşı geliştirilen, durdurulamaz bir arzu
duyma, bağımlı olunan nesneyi bırakamama olarak tanımlanabilir (Uğurlu, Şengül ve Şengül,
2012). Bu kavram psikoloji, psikofarmakoloji, sosyal hizmet… gibi birçok alanda
çalışılmaktadır.

Bağımlı

bireylerde

sağlıklı

bireylerde

görünmeyen

birçok

belirti

görülmektedir. Bağımlı olunan nesne yokluğunda görülen titreme, öfke nöbetleri gibi
yoksunluk belirtileri, bireyin kendisini denetleyememesi, bağımlı olunan nesneyi kullanmak
için gösterilen yoğun çaba, bireyin işlevselliğinin düşmesi… bu belirtilerden bazılarıdır
(Gökler ve Koçak, 2008). Bağımlılığın birçok türü vardır. Alkol, sigara, kafein, uyuşturucu
gibi madde bağımlılığı ya da onaylanma, ilgi ve sevgi bağımlılığı gibi psikolojik bağımlılıklar
bu türlere örnek olarak gösterilebilir. Günümüzde özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik
çağında olan bireylerin geliştirdiği bir bağımlılık türü daha vardır. Bu bağımlılık türü internet
bağımlılığı olarak adlandırılmaktadır ve toplumda yaygınlığı zaman geçtikçe artmaktadır
(Bozkurt, Şahin ve Zoroğlu, 2016). İnternet her ne kadar günlük hayatımızı kolaylaştırsa da
internetin aşırı kullanımı çeşitli olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir. İnternet
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bağımlılığı kavramı ilk kez 1996 yılında Goldberg tarafından kullanılmıştır. İnternet
bağımlılığı, bireyin interneti aşırı kullanma isteğini durduramaması, internetin yokluğunda
yoksunluk belirtileri göstermesi, internette fazla vakit geçirmekten dolayı günlük işlerini
aksatması ve bireyin sosyal işlevselliğini olumsuz olarak etkilemesi olarak tanımlanabilir.
İnternet bağımlılığı, diğer bağımlılıklarda olduğu gibi bireyin aile, romantik ve kişilerarası
ilişkilerini olumsuz olarak etkileyebilir. İnternet bağımlılığının birçok belirtisi vardır (Çelik,
2020). Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilmektedir:


Herhangi bir teknolojik cihazı (bilgisayar, telefon, tablet…) üzerinden internette
çok fazla vakit geçirmek.



Bireyin uyku, beslenme gibi temel gereksinimlerini göz ardı ederek internette aşırı
kalması



Bireyin sosyal ilişkiler geliştirmek yerine internette kalmayı tercih etmesi

İnternet bağımlılığı ile ilgili tanı kriterleri Young (2004) tarafındanyapılmıştır. Bireyin
haz almak için giderek daha fazla internet kullanması, internetle ilgili sürekli düşünme,
internet kullanımını denetlemede zorluk yaşama, internette kalma süresi ile ilgili diğer
insanlara yalan söyleme, interneti hayat içinde yaşanan sorunlardan kaçmak için bir araç
olarak kullanma, okul, iş, ev gibi alanlarda işleri aksatma, internetin yavaşladığı ya da
kesildiği zamanlarda gerginlik ve öfke yaşama Young’ın tanı kriterleri arasındadır (Köroğlu
vd., 2006). Young’ın tanı kriterleri dışında internet bağımlılığını tanımlaya ve kuramsal
altyapı oluşturmaya yönelik birçok araştırmacı çeşitli araştırmalar gerçekleştirmişlerdir.
Örneğin, Shaojing’in (2004) internet bağımlılığının Kullanımlar ve Bağımlılık modeli
çerçevesinde ele alınabileceğini öne sürmüştür. Bu araştırmaya göre, bireylerin internet
kullanım motivasyonları kişisel eğilimler ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkide aracı bir
roldedir. İnternet bağımlılığını tanımlama ve sınıflandırma adına Douglas ve arkadaşlarının
(2008) yaptıkları diğer bir araştırmaya göre ise internet bağımlılığının 7 farklı çeşidi
bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilmektedir:


İnternet bağımlılığı



Aşırı internet kullanımı



Problemli internet kullanımı



Dürtüsel internet kullanımı



Patolojik internet kullanımı



Sanal gerçeklik bağımlılığı
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 Çevrimiçi olma bağımlılığı
İnternet bağımlılığı kavramı kendisinden daha geniş bir boyutu temsil eden teknolojik
bağımlılıklar sınıfına girmektedir. Diğer teknolojik bağımlılık arasında televizyon bağımlılığı,
bilgisayar bağımlılığı, oyun bağımlılığı ya da sosyal medya bağımlılığı gösterilebilir. İnternet
bağımlılığı kavramı yerine aynı anlamı veren diğer birçok kavram daha kullanılmaktadır.
Problemli internet kullanımı, internet bağımlılığı bozukluğu, kompulsif internet kullanımı ya
da patolojik internet kullanım davranışı bu kavramlar arasındadır. Bu kavramların hepsi
bireyin aşırı internet kullanımı nedeniyle yaşadığı yeti yitimi, işlev bozuklukları ya da sosyal
ve kişilerarası ilişkilerinde yaşadıkları problemleri tanımlamaktadır.
2.1.2.İnternet Bağımlılığının Epidemiyolojisi
Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının artmasıyla beraber internet bağımlılığının
da giderek arttığı söylenebilir.İnternet bağımlılığına yönelik ilk epidemiyolojik çalışma
Greenfield (1999) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadan sonra internet bağımlılığının
epidemiyolojisine yönelik birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre, dünya
genelinde internet bağımlılığı yaygınlığının %6 ile %14 arasında değiştiğini göstermektedir
(Arısoy, 2009).Bozkurt, Şahin ve Zoroğlu’nun (2016) yaptığı araştırmaya göre ise internet
bağımlılığının yaygınlığı %0,3 ile %38 arasında değişmektedir. Yapılan literatür taramasında
bireylerin demografik özelliklerinin de internet bağımlılığını etkilediği görülmüştür. Örneğin,
erkeklerin kadınlara göre daha fazla internet bağımlılığı geliştirdikleri çeşitli araştırma
bulgularıyla desteklenmektedir (Kelleci vd., 2009).
Ülkemizde internet kullanım yaygınlığı ise ComScore’un 2011 yılında yayınladığı
verilere göre, Dünya’da 7. Sıradadır. Ayrıca bu verilere göre ülkemizde en çok ziyaret edilen
internet sitesi bir sosyal medya platformu olan Facebook.com’dur. Ülkemizde internet
bağımlılığı ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında Türkiye’de internet bağımlılığı
yaygınlığının %5 civarında olduğu görülmektedir (Batıgün ve Hasta, 2010). Bununla birlikte,
daha geniş örneklemlerle yapılan çalışmalar Türkiye’de internet bağımlılığı yaygınlığının
daha fazla olduğunu göstermektedir. Örneğin, Aktepe, Olgaç-Dündar, Soyöz ve Sönmez’in
(2013) yapmış olduğu araştırmaya 12,179 lise öğrencisi katılmıştır. Bu araştırma sonucuna
göre, ülkemizde internet yaygınlığı oranı %14,4 olarak bulunmuştur. Tahiroğlu, Çelik, Uzel,
Özcan ve Avcı’nın (2008) yapmış olduğu araştırmaya 12-18 yaş aralığında bulunan 3975
ergen katılmıştır ve bu araştırma sonucuna göre, 12 saatten daha fazla internette zaman
geçiren kişilerin oranı %7.6 olarak bildirilmiştir. Ak, Koruklu ve Yılmaz’ın (2013) yapmış
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olduğu çalışmaya ise 4311 lise öğrencisi dahil edilmiş ve internet bağımlılık düzeyi %5 olarak
açıklanmıştır. Yapılan araştırmalar internet bağımlılığı geliştiren bireylerin interneti en fazla
oyun oynamak ve sosyal medyada gezinmek için kullandığını göstermektedir.
Cheng, Li ve Ay (2014) yapmış oldukları çalışmada ergenlerde internet bağımlılığı
yaygınlığının %6 olduğunu rapor etmişlerdir. Ayrıca yapılan bu çalışmada dünya genelinde
en fazla internet bağımlılığı geliştiren toplumların Asya ve Ortadoğu ülkeleri olduğu, en az
internet bağımlılığı geliştiren ülkelerin ise kuzey ve batı Avrupa ülkeleri olduğu
vurgulanmıştır. Bu araştırma sonucuna göre, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde internet
bağımlılığı %10,9 düzeyindeyken, kuzey ve batı Avrupa ülkelerinde bu oran %2,6’dır.
Durkee, Carli, Floderus, Wasserman, Sarchiapone, Apter (2016)yapmış olduğu çalışmaya
göre ise erkek bireylerin kadınlara göre daha fazla internet bağımlılığı geliştirdikleri
saptanmıştır. Buna ek olarak, yapılan bu çalışmada Avrupa’da problemli internet kullanımının
%1,2 ile %11,8 arasında değiştiği belirtilmiştir. Uzak doğu ülkelerinde yapılan araştırmalar
ise internet bağımlılığı yaygınlığının çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Çin’de
internet bağımlılığı %26,5 olarak saptanırken (Xin, Xing, Pengfei, Houru, Mengcheng ve
Hong, 2018), Hong Kong’da bu oran %26,8’e kadar çıkmaktadır. Kiraly ve arkadaşlarının
(2014) yapmış olduğu araştırmaya göre, internet bağımlılığı yaygınlığı daha çok 12-20 yaş
arasında gözükmektedir.
2.1.3. İnternet Bağımlılığının Etiyolojisi
İnternet bağımlılığının gelişiminde rol oynayan birçok faktör vardır. Bu faktörler
psikolojik, sosyal ya da aile kaynaklı olabilmektedir. İnternet bağımlılığının etiyolojisinde
psikolojik faktörler incelendiğinde akran ilişkilerinin, bağlanma stillerinin, yalnızlık,
güvensizlik, düşük öz yeterlilik, düşük benlik saygısı ve özgüven eksikliği gibi olumsuz
duyguların ön plana çıktığı görülmektedir (Dingeç, 2020). Örneğin, Savcı ve Aysan’ın (2016)
yaptığı araştırmada bağlanma stilleri, akran ilişkileri ve olumsuz duyguların internet
bağımlılığı üzerinde yordayıcı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

İnternet

bağımlılığının gelişiminde psikolojik örüntülere bakıldığına en önemli etmenlerden birisinin
özgüven olduğu görülmektedir. Özgüven, bireyin kendisini değerli görmesi ve kendi kimliğini
tanıması ile ilişkili olan bir kavramdır. Dolayısıyla internet bağımlılığının benlik saygısı ile
doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Literatüre bakıldığında internet bağımlılığı ile benlik
saygısı arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu söylenebilir (Aydm ve San, 2011;
Bahrainian, Alizadeh, Raeisoon, Gorji, O. H. Ve Khazaee, 2014; Stieger ve Burger, 2010).
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İnternet bağımlılığının etiyolojisinde sosyal etkenlere bakıldığında ise sosyal beceri
yetersizliğinin vurgulandığı görülmektedir. Bu yaklaşıma göre, sosyal beceri yetersizliği
yaşayan bireyler bilgisayar ve internet kullanımını bir kaçınma yolu olarak görebilirler. Bu
bireylerin internette kaldığı süre uzadıkça diğer insanlarla sosyal ilişki geliştirme olanakları
azalacaktır. Bu nedenle de sosyal yetersiz duygusunu daha az hissedeceklerdir. Bunun sonucu
olarak da bireylerin internet bağımlılığı geliştirme olasılığı artacaktır (Çeliker, 2020). Chou ve
arkadaşlarının (2020) yapmış oldukları araştırmada sosyal beceri yetersizliği ile internet
bağımlılığı arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu araştırma sonucuna göre, sosyal
beceri yetersizliği internet bağımlılığını doğrudan ve anlamlı şekilde yordayan bir
değişkendir.
İnternet bağımlılığının gelişiminde ailesel faktörler de önemli bir rol oynamaktadır.
Literatür incelendiğinde aile içi şiddetin yüksek, aile ilişkilerinin kopuk, aile içindeki
sınırların belirsiz olduğu aile yapılarında internet bağımlılığı düzeyinin daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (örn: Ayas ve Horzum, 2016). Örneğin, Çırak, Yetiş ve Gürbüz’ün
(2018) yaptığı araştırma sonucuna göre, ailesi ile zaman geçirmekten keyif alan ve hayat
içinde yaşadığı problemleri ailesiyle paylaşan üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı
düzeyi ailesi ile zaman geçirmekten keyif almayan ve problemlerini ailesiyle paylaşmayan
bireylere göre daha düşük bulunmuştur. Yao ve Zhang’un (2014) yapmış oldukları
araştırmada yalnızlık, sosyal iletişim ve internet bağımlılığı arasında ilişki incelenmiştir. Bu
araştırma sonucuna göre, yalnızlık, sosyal izolasyon ve internet bağımlılığı arasında bir ilişki
vardır. Aile ve arkadaşlar ile var olan güçlü sosyal iletişimin internet bağımlılığını azaltan bir
etkisinin olabileceği bu çalışmada elde edilen diğer bir bulgudur.
İnternet bağımlılığının gelişiminde genetik faktörlere bakıldığında ise herhangi genetik
bir faktörün internet bağımlılığını doğrudan açıklayıcı nitelikte olduğunu gösteren bir
araştırma bulgusuna rastlanmamıştır. Bununla birlikte, Pallanti ve arkadaşlarına (2009) göre,
internet bağımlılığının gelişiminde frontal korteks ve korteksaltı monoaminerjik sistemler
önemli bir rol oynamaktadır. Buna ek olarak, internet bağımlılığının sürdürülmesi ile ödül
kazanmaylailgili olan dopaminerjik sistemin ilişkili olduğu şeklinde düşünülmektedir (Beard,
2005).
2.1.4. İnternet Bağımlılığında Kuramsal Çerçeve
İnternet bağımlılığı da dahil olmak üzere bireylerin herhangi bir nesneye karşı bağımlılık
geliştirmeleri farklı kuramlar tarafından ele alınmıştır.
11

2.1.4.1.Davranışçı Öğrenme Teorisi
Davranışçı

öğrenme

teorisi,

pekiştirmelerin

ve

ödüllendirmelerin

davranışı

şekillendirdiğini vurgulayan kuramsal bir yaklaşımdır. Bu kuramsal yaklaşıma göre,
bireylerin tüm davranışları uyarıcı-tepki bağlamında gelişir ve buna göre şekillenir. Bu
görüşün temelini Thorndike’ın etki yasası oluşturur. Etki yasasına göre, organizmanın yaptığı
eylemler ödüllendirilse o eylem artış gösterir fakat eğer cezalandırılırsa o eylem azalış
gösterir. Bağımlılık da bir davranış biçimi olduğundan dolayı davranışçı öğrenme teorisine
göre açıklanabilmektedir. Bu açıklamanın temeli koşullanma prensibine göre dayanmaktadır.
Bu yaklaşıma göre, internet bireylerde ödüllendirilme, heyecan, coşku gibi olumlu hislerin
ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu olumlu hisler bir pozitif pekiştireç rolünü alır ve bireyin
daha çok internet kullanmasına neden olur. Bunun sonucu olarak ise bireyde internet
bağımlılığı gelişir (Taş, 2015). Örneğin, bir bireyin internette vakit geçirirken eğlendiğini,
vaktin nasıl geçtiğini anlamadığını söylediğini düşünelim. Bu birey için internet bir pozitif
pekiştireçtir. Çünkü bireyde olumlu hisler uyandırmaktadır. Bu nedenle örnekte söz konusu
olan bireyin internet kullanım sıklığının artması ve internet bağımlılığı geliştirmesinin
beklenebileceği söylenebilir.
Bu teoriye göre, dıştan gelen herhangi bir ödül davranışı tekrarlamasını sağlar.
Bireylerin internet kullandığı zaman dışarıdan birçok ödül alma potansiyeli söz konusudur.
Aile üyelerinden birisinin olumlu geri bildirimi, internet üzerinden para kazanılması ya da
internet sayesinde yeni bir kız/erkek arkadaş edinme bu ödüllere örnek olarak gösterilebilir.
Dolayısıyla internet bağımlılığının davranışçı öğrenme teorisi çerçevesinde açıklanabileceği
ve bu teoride esas noktanın bireyin internet kullanım davranışıyla bireyin sağladığı ödül
ilişkisi olduğu söylenebilmektedir.
2.1.4.2.Bilişsel Davranışçı Model
Bilişsel davranışçı modelde internet bağımlılığı açıklanırken Davis’in oluşturduğu
model esas alınır. Bu modelde internet bağımlılığı açıklanırken uyumsuz bilişler kavramı
merkeze alınır. Bu modele göre iki tür internet kullanımı var. Bunlardan ilki özgül internet
kullanımıdır. Özgül internet kullanımına göre, internet asıl bağımlısı olunan nesneye ulaşmak
için bir araçtır. Örneğin, kumar bağımlısı bir kişiyi düşünelim. Bu birey internetten üzerinden
bahis oynayarak çok fazla vakit geçirmektedir ve bu nedenle işlevselliği bozulmaktadır. Bu
bireyin özgül bir internet kullanımı sınıfına girdiği söylenebilir. Özgül internet kullanımında
amaç internetin kullanılması değil, arzulanan nesneye ulaşmak için interneti kullanmaktır.
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Genellikle alım-satım, cinsel ilişki ya da alışveriş yapma davranışları için interneti kullanan
bireylerde özgül internet kullanımı görülmektedir. Diğer internet kullanım türü ise genel
(yaygın) patolojik internet kullanımı olarak adlandırılmaktadır. Bu sınıfa giren bireyler
interneti yalnızlık duygusunu daha az yaşamak ve hayatındaki problemlerden kaçınmak için
kullanmaktadır (Turan, 2015).
Davis patolojik internet kullanımım (PİK) davranışını ortaya çıkaran 3 etken
sıralamıştır. Bu etkenler ‘gerekli’, ‘yeterli’ ve ‘katkıda bulunan’ olarak isimlendirilmektedir.
Gerekli etmenler patolojik internet kullanım davranışının ortaya çıkmasında bir neden olan
fakat belirtilerin oluşmasını kesin olarak sağlamayan etkenlerdir. Yeterli etkenler patolojik
internet kullanım davranışının oluşmasını kesinleştiren nedenler olarak tanımlanabilmektedir.
Katkıda bulunan etkenler ise patolojik internet kullanımın davranışını arttıran nedenler olarak
söylenebilir.
Davis’in modelinde patolojik internet kullanım davranışını ortaya çıkaran yakın ve
uzak nedenler söz konusudur. Yakın nedenler patolojik internet kullanımının ortaya
çıkmasında en önemli unsurlardan birisi olarak görülmektedir. Buna göre, patolojik internet
kullanımının ortaya çıkmasında en önemli faktör bireylerin kendisi hakkında olan, olumsuz,
gerçekçi ve işlevsel olmayan tekrarlı düşüncelerdir. Bu yaklaşıma göre, birey sürekli olarak
kendisine karşı olumsuzdur ve dış dünyadan olumlu bir geri dönüş alabilmek için interneti
kullanır. Bireyin çevresine yönelik ‘ya hep ya hiç’ ve ‘aşırı genelleştirme’ gibi bilişsel
çarpıtmaları vardır. Ayrıca bu yaklaşıma göre, bireyin interneti olmadığında ‘Eyvah
internetim yok. Şimdi ne yapacağım?’, ‘Beni sadece internette dikkate alırlar’ ya da ‘İnternet
olmadan ben bir hiçim’ biçiminde otomatik düşünceleri söz konusudur.
Davis’in modelinin uzak nedenler kısmı ise stres-yatkınlık modeli ve ikincil
kazanımlar çerçevesinde ele alınır. Bu görüşe göre, bireyin yaşamında stres seviyesi yüksekse
problemli internet davranışını geliştirme olasılığı daha yüksektir. Buna ek olarak, bireyin
internet kullanımı sırasında lezzetli bir yemek yemesi, bilgisayar kullanmaktan alınan doyum
birey için ikincil kazançlardır. Bu ikincil kazançlar bireyin problemli internet davranışını
geliştirme olasılığını arttırabilir (Erden ve Hatun, 2015).
Şekil 1. Davis’in İnternet Bağımlılığını Açıklamak İçin Kullandığı Model
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2.1.4.3.Kavramsal İnternet Bağımlılığı Modeli
Douglas ve meslektaşları tarafından geliştirilen bu modelde bireylerin interneti fazla
kullanmasının etiyolojisinde kimliklerin anonim

olması, içsel

ihtiyaçların, kişinin

motivasyonu, internetin bireyi problemlerden uzaklaştırması yatmaktadır. Buna ek olarak,
bireylerin internete kolay ulaşım imkanının olması, internete uzun yıllar boyunca maruz
kalmak, bireyin sosyal çevresi tarafından anlaşılamadığını ya da yanlış anlaşıldığı hissine
kapılması ya da bireyin kendisini derinden yalnız hissetmesi internet bağımlılığının
gelişiminde önemli rol oynar (Altıntaş, 2020).
Kavramsal İnternet Bağımlılığı Modeli, bağımlılık geliştirici uygulamalara ulaşılması,
internette her konudan bilgiye kolayca ulaşılabilmesi, sosyal ilişki içinde bulunma ve farklı
fikirler hakkında tartışmak, internetin var olan seçenekler arasından en kolay ve hızlı şekilde
haberleşmeyi sağlaması gibi cezbedici özelliklerinin olduğunu belirtir. Bu modele göre,
internetin çekici özelliklerinin itici özelliklerinden fazla olması internet bağımlılığını arttırıcı
bir faktördür (Karaer, 2018). İnternetin çekici özellikleri birey için ne kadar yüksekse o
bireyin internet bağımlılığını da geliştirme olasılığı o kadar yükselmektedir.
Kavramsal İnternet Bağımlılığı Modeli’ne göre, internet bağımlılığı sadece bireyin
hayatını fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik ve ekonomik yönden olumsuz olarak etkilemez
aynı zamanda bireyin normal dışı davranışlar geliştirmesine de neden olur. Porno bağımlılığı,
sürekli sanal seks arayışı içinde olma, online kumar ve borsa bağımlılığı bu normal dışı
davranışlara örnek olarak gösterilebilir.
Ayrıca bu modele göre, bireyin internet bağımlılığı geliştirmesinde iki temel faktör
esas alınır. Bunlar:
1) İçsel faktörler olarak adlandırılan ve ağırlıkla sosyal gereksinimler temelli
etmenler
14

2) Dışsal faktörler olarak adlandırılan, bireyin kimliğini saklayabilmesi ve internetin
rahatlatıcı etkisi
Bu modele göre, internet bağımlılığı tedavisinde bireyin içgörü kazanımı oldukça
önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle yapılacak bireyin psikolojik sağlığını geri kazanım
noktasında mutlaka içgörünün geliştirilmesi vurgulanmaktadır.
2.1.4.4. Suler’in İnternet Bağımlılığı Teorisi
Suler’e (1996) göre, herhangi bir patolojinin gelişmesinde bireyin ihtiyaçları rol oynar.
Eğer bireyin herhangi bir ihtiyacı giderilmemiş ya da bastırılmış ise o zaman patolojinin
ortaya çıkma olasılığı yükselir. Bireyin ihtiyaçlarını giderebilmesi ise patolojinin ortadan
kalktığına ya da patoloji belirtilerinin azaldığına işaret etmektedir. Suler bireyin internet
etkileşimini nasıl olduğunu, internetteki ihtiyaçların nasıl şekillendiğini açıklamak için
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisini referans olarak almaktadır. Suler’e göre, bireyin internet
kullanımını belirleyen ihtiyaçlar fiziksel ihtiyaçlar, kişilerarası temas ihtiyacı, öğrenme ve
saygınlık ihtiyacı, ait olma ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı şeklindedir (Usta,
2020).
Fiziksel İhtiyaçlar: Her bireyin uyku, beslenme, cinsellik gibi birtakım temel fiziksel
gereksinimleri karşılaması gerekmektedir. Suler’e (1996) göre, birey cinselliğe yönelik
fiziksel ihtiyaçlarını internet üzerinden pornografik ögelerle sağlayabildiği için internet
kullanımını aşırı düzeyde gerçekleştirebilir. Bu yaklaşıma göre, gerçek hayatta cinsel
ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olan bireyler bu ihtiyaçlarını internet üzerinden
sağlayabildikleri için patolojik internet kullanım davranışı gerçekleştirebilirler.
Kişilerarası Temas İhtiyacı: İnsan sosyal bir varlıktır ve bu nedenle bireyler diğer
kişiler ile etkileşim içinde olmak ister. Suler’e (1996) göre internet çok büyük bir etkileşim
alanıdır

ve

bu

nedenler

insanların

bu

etkileşim

ihtiyacı

internet

tarafından

karşılanabilmektedir. Bunun sonucu olarak da bireyler daha çok internet kullanım davranışı
gösterebilirler. Günümüzde ise bireylerin internet üzerinden etkileşim sağlama olasılığı
geçmişe oranla çok büyük oranda yükselmiştir. Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden
yeni bir kişi ile tanışma olasılığı ya da görüntü ve sesli bağlantılar etkileşimin niceliğini ve
niteliğini arttırmaktadır. Bu durumun ise internet bağımlılığını günümüzde arttırdığı şeklinde
değerlendirilmektedir.
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Öğrenme

ve

Saygınlık

İhtiyacı:

Bireylerin

kendi

benlik

saygılarını

yükseltebilmelerinde çevreden gördüğü saygının ve onaylanmanın büyük bir rolü vardır.
Suler’e (1996) göre, birey internet ortamında arzu ettiği değere ulaşabilme imkânı bulur.
Ayrıca internetin çok hızlı gelişiminden dolayı bireyler internette her an bir yenilikle
karşılaşabilir ve bireyler bu yenilikleri öğrenebilir. Her iki durumda bireyde doyum
yaratabilmektedir. Alınan bu doyumun sonucu olarak da bireylerde aşırı internet kullanım
davranışı görülebilir.
Ait Olma İhtiyacı: Bireyin benlik saygısını etkileyen diğer bir unsur da kendisini bir
gruba ait olarak görüp görmemesidir. Suler’e (1996) göre,bireylerin internette kendisinin
ilgisine ve beklentilerine yönelik dahil olabileceği birçok grup vardır. Bu gruplar bireye
sosyal destekte bulunabilir ya da bireyin eğlenceli zaman geçirmesini sağlayabilir. Bu durum
da bireyin internette sağladığı ilişkilerden haz almasını sağlayabilmektedir. Bireyin internet
üzerinden aldığı bu haz internet bağımlılığını geliştirmede bir faktör olabilmektedir.
Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin en üst
basamağında kendini geçekleştirme ihtiyacı bulunur. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı, bireyin
içsel potansiyelinin farkındalığına ulaşarak o yönde hareket etmesi olarak tanımlanabilir.
İnternet ortamında bireyin kendi ilgisine, zevklerine ya da beklentilerine göre potansiyelini
gösterebileceği birçok alan vardır. Örneğin, kendisini sürekli bir spor yorumcusu olarak hayal
eden ve bunu arzulayan bir kişi internet üzerinden bir web sayfası açarak spor yorumları
paylaşabilir. Bu durum bireyin kendini gerçekleştirmesi adına bir adım olarak görülebilir.

Şekil 2. Suler’in İnternet Bağımlılığı Modeli’nin Şematik Gösterimi
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2.1.4.5. Grohol’ün Patolojik İnternet Kullanım Modeli
Grohol’e (2012) göre, bireylerin internet bağımlılığı geliştirmesinin temel nedeni
sosyalleşme kavramıdır. Bu yaklaşıma göre, birey internet ortamında sosyalleşebileceği
birçok ortam bulur. Bu birey için çekici hale gelir ve birey internet bağımlılığı geliştirir. Birey
gerçek hayatta elde edemediği sosyalleşme etkinliğini internette elde etmeye çalışır ve
böylelikle internette geçirdiği süre giderek artar.
Grohol’ün modelinde üç aşama bulunmaktadır. Birinci aşama büyülenme, ikinci
aşama hayal kırıklığı ve üçüncü aşama denge olarak adlandırılmaktadır. Büyülenme
aşamasında birey daha önce deneyimlemediği olaylar ile tanışır ve bundan dolayı heyecan
gibi olumlu duygular hisseder. Bu aşamada birey interneti aşırı düzeyde kullanmaya başlar.
Hayal kırıklığı aşamasında ise birey artık internette gördüğü her şeye aşina hale gelir, yeni
ögeler bulamadığı için sıkıntı gibi olumsuz duygular hisseder ve internet kullanımında düşüş
görülür. Denge aşamasında ise bireyin internet kullanım düzeyi aşırı kullanım ve hiç
kullanmama gibi uçlar yerine daha ortalama hale gelir. Bunun sonucu olarak da bireyin
internet kullanım süresi daha dengeli hale gelir (Çetinkaya, 2013).
Şekil 3. Grohol’ün İnternet Kullanım Modelinin Şematik Gösterimi

17

2.1.5. İnternet Bağımlılığı ile İlişkili Olan Diğer Patolojiler
İnternet bağımlılığı birçok diğer psikolojik rahatsızlıkla eş tanılı olarak gözüken bir
psikolojik bozukluktur. Örneğin, internet bağımlılığının birlikte en fazla görüldüğü psikolojik
rahatsızlardan bir tanesi depresyondur. Literatür incelendiğinde depresyon yükseldikçe
internet bağımlılığının da yükseldiğini gösteren birçok araştırma bulgusuna rastlanmıştır
(Günay, Öztürk ve Arslantaş, 2018; Mayda, 2015).
Literatür tarandığında internet bağımlılığının ilişkili olduğu diğer bir patolojinin de
sosyal kaygı bozukluğu olduğu görülmektedir. Örneğin Bıyıklı’nın (2019) yapmış olduğu
çalışma sonucuna göre, bireylerin internet bağımlılığı düzeyi yükseldikçe sosyal kaygı ve
kaçınma düzeyleri de artış göstermektedir. Dolayısıyla internet bağımlılığı ve sosyal kaygı
bozukluğu arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir.
İnternet bağımlılığının ilişkili olduğu diğer bir patoloji ise dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve dürtüselliktir. Özsoy ve Kulu’nun (2020) yapmış olduğu
araştırma sonucuna göre, internet kafede çok zaman geçiren gençlerin internet bağımlılık
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düzeyleri, DEHB’in tüm alt boyutları ve motor dürtüsellik puan ortalamaları arasında pozitif
yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Belirtilen patolojilere ek olarak yapılan literatürde yapılan araştırmalar internet
bağımlılığının madde kullanımı, duygu durum bozukluğu, kaygı bozukluğu, psikotik
bozukluk, distimi, kompulsif alışveriş, kompulsif seks bağımlılığı gibi patolojilerle ilişkili
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Doğan, 2013).
2.1.6. İnternet Bağımlılığının Yol Açtığı Problemler
İnternet bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi bireylerin hayatlarında fiziksel,
psikolojik ve sosyal sorunlara yol açabilmektedir. İnternet bağımlılığının yol açtığı fiziksel
problemlere bakıldığında temelinde hareketsizlik yattığı görülmektedir. Bu problemler uyku
bozukluğu, kilo sorunları, bel ve sert ağrıları, gözlerde bozulma ve boyun ağrıları olarak
sıralanabilir. Literatür tarandığında internet bağımlılığının depresyon gibi birçok diğer
psikolojik rahatsızlık ile birlikte gözüktüğü sonucuna ulaşılmıştır (Arısoy, 2009). Bu sonuç
internet bağımlılığının ortaya çıkardığı psikolojik problemlere örnek olarak gösterilebilir.
İnternet bağımlılığının ortaya çıkardığı sosyal problemlere ise akademik alanda düşüş, sosyal
çekilme ve bireyin yalnızlaşması örnek olarak gösterilebilir (Medikoğlu, 2018).
2.1.7. İnternet Bağımlılığı ve Yalnızlık Arasındaki İlişki
İnternet bağımlılığında bireyin kendini içine kapandığı ve sosyal çevresinden
uzaklaştığını görmek mümkündür. Dolayısıyla internet bağımlılığı olan bir kişinin yalnızlık
duygusu çektiğini ve hatta bu yalnızlık duygusuyla baş etmek için aşırı internet kullanımına
başvurduğu söylenebilir (Ayazseven ve Ender, 2018). Ayrıca internet bağımlılığına sahip
birçok bireyde sosyal beceri eksikliğinin de görülmesi bu durumu desteklemektedir. Tüm bu
bilgiler birlikte değerlendirildiğinde internet bağımlılığının yalnızlık ile ilişkili olduğu
şeklinde düşünülmektedir. Literatürde bulunan araştırma sonuçları da bu görüşü destekleyici
niteliktedir. Örneğin, Kısa (2018) yaptığı araştırmasında yalnızlık düzeyi ile internet
bağımlılık düzeyi arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulmuştur. Bu
sonuç yalnızlık düzeyi arttıkça internet bağımlılık düzeyinin de arttığını göstermektedir.
Literatürde bu elde edilen bu sonuçla paralel sonuçların bulunması mümkündür (örn: Batıgün
ve Hasta, 2010; Gülaçtı, 2011).

2.1.8. İnternet Bağımlılığı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki
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Bireylerin kendini yetersiz hissetmesi, özgüven düzeyinin düşük olması düşük benlik
saygısına yol açar ve hayattan doyum almasında problem ortaya çıkarır. Bireyler için bu
durum baş edilemeyecek noktaya gelebilir. Bu noktada birey kendi yetersizlikleriyle baş
edebilmek için sosyal ilişkilerinden uzaklaşabilir ve çeşitli bağımlılıklar geliştirebilirler. Bu
bağımlılıklardan bir tanesi de internet bağımlılığıdır. Birey internet ortamında kimliği
gizleyebilir ve bundan dolayı kendi yetersizliğini saklayabileceği şeklinde düşünebilir. Bu
durum da benlik saygısı düşük olan bireylerin daha fazla internet kullanımına yöneltici bir
faktör olarak ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bireyin internette yaptığı bir paylaşım beğeni
aldığında bu bireyin benlik saygısı tatmin edebilir ve bu durum da internet kullanımının aşırı
kullanılmasında etkili olabilmektedir (Çınar ve Mutlu, 2019). Literatür incelendiğinde benlik
saygısı kavramı ile internet bağımlılığı arasında birçok araştırma yapıldığı görülmüştür.
Çınar ve Mutlu (2019) yaptığı araştırmasında internet bağımlılık düzeyi ile benlik saygısı
düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucunu rapor etmişlerdir. Bu sonuç benlik
saygısı düzeyinin azaldıkça internet bağımlılık düzeyinin arttığını göstermektedir.
Yıldırım’ın (2016) yaptığı araştırma sonucunda benzer olarak internet bağımlılık düzeyi
ve benlik saygısı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu belirtmiştir.
Literatürde bulunan sonuçlar birlikte incelendiğinde internet bağımlılığı ve benlik saygısı
arasında genel olarak negatif yönlü bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür.
2.1.9. İnternet Bağımlılığında Tedavi
İnternet bağımlılığı geliştiren bireylerin tedavisinde çeşitli psikoterapi yaklaşımları kendi
terapi tekniklerine göre tedavi yöntemleri uygulamaktadırlar. Bu psikoterapi yaklaşımlarının
başında günümüzde geçerliği güvenirliği birçok araştırma bulgusuyla desteklenen bilişsel
davranışçı psikoterapi yaklaşımı gelmektedir (Şenormancı, Konkan ve Sungur, 2010).
İnternet bağımlılığının bilişsel davranışçı psikoterapi tedavisinde olumsuz bilişler
vurgulanır. Bu tedavi yaklaşımına göre, internet bağımlılığı bireylerin göstermiş olduğu bir
telafi davranışıdır. Birey yaşamında başarısız olduğu noktaları telafi etmek için internet
bağımlılığını bir davranış biçimi olarak geliştirir. Ayrıca bilişsel davranışçı psikoterapi
ekolüne göre internet bağımlılığı, bireyin yalnızlık, hayal kırıklığı, özgüven eksikliği gibi
olumsuz duygularıyla baş etmesini sağlayan bir davranış örüntüsüdür. Bu nedenle aşırı
internet kullanma davranışı öğrenme mekanizmaları aracılığıyla bir ödül olarak hareket eder
ve internet bağımlılığını ortaya çıkarır.
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Bilişsel davranışçı terapide internet bağımlılığı için uygulanan terapi teknikleri çeşitlilik
göstermektedir. İnternet kullanım zamanını ters yönünde kullandırmak, danışanla birlikte
internet kullanımına yönelik yeni amaçlar belirlemek, dış durdurucular kullanılması bu
tekniklerden bazılarıdır. Bu üç teknik internet kullanım süresinin ayarlanması ile ilişkilidir.
Terapist danışana internet kullanım zamanını ters yönünde kullandırma tekniğinde terapist
öncelikle danışanın hangi saatlerde internette olduğu ya da internete saat kaçta girdiği gibi
bilgileri alır ve danışanın internet kullanım saatine ilişkin bir taslak oluşturur. Daha sonra
bireyin internet kullanım zamanına yönelik değişimler yapılmaya çalışılır. Örneğin, birey
sabah uyandığında daha yataktan kalkmadan internete giriyor ve zamanını öyle geçiriyorsa
danışana ilk olarak kahvaltı yapma ya da duş alma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılır. Dış
durdurucu tekniğinde bireyin internet kullanımını kesmek için somut birtakım araçlar
kullanılır. Bu dış durdurucu bir çalar saat ya da benzeri bir araç olabilir. Danışanla birlikte
internet kullanımına yönelik yeni hedefler belirleme süreci de daha çok internet kullanımının
süresine yöneliktir. Örneğin, danışanın internet kullanım saati kademeli olarak azaltılabilir ya
da internet kullanım zamanı çeşitli dilimlere bölünebilir (Arısoy, 2009).
Bilişsel davranışçı terapide belirtilen üç tekniğe ek olarak, sosyal destek sağlamak için
destek grubuna üye olmak, aile terapileri, internet kullanım amaçlarını belirlemek ve internet
kullanımıyla ilgili hatırlatıcı kartlar kullanmak terapi sürecinde kullanılan diğer tekniklerdir
(Arısoy, 2009).
2.2. Yalnızlık
2.2.1. YalnızlıkKavramı ve Tanımı
Bireylerin psikolojik iyi oluşlarını etkileyen birçok faktör vardır. Kişilerarası ilişkiler,
aile yaşantısı, iş doyumu, deneyimlediği yaşam olayları… bu faktörlerden bazılarıdır. Bu
faktörlerin olumsuz etkilenmesi sonucunda bireyler çeşitli psikolojik rahatsızlıklar ya da bu
rahatsızlıklara yol açan birçok belirti gösterebilirler. Bu belirtilerden bir tanesi olan yalnızlık,
bireyin kişilerarası ilişkilerinde yaşanan doyumsuzluğun ya da yetersizliğin sonucunda ortaya
çıkmaktadır (Çeçen, 2008). Literatür incelendiğinde yalnızlık kavramına yönelik birçok
tanımın yapıldığı görülmüştür. Örneğin, Perlman ve Papau (1984) yalnızlık kavramının
etkileşim içinde olduğu üç unsura vurgu yapar. Bu görüşe göre, bireyin dahil olduğu sosyal
grupların en az bir tanesinde dışlanmışlık deneyimlemesi, sosyal yaşantısında yetersizlik ve
sevgisizlik hissetmesi ve sosyal ilişkilerine yönelik olumsuz düşüncelere sahip olması bireyin
yalnız hissetmesine neden olabilmektedir. Geçtan’ın (2008) yaptığı yalnızlık tanımına göre ise
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yalnızlık birey için acı verici ve istenmeyen bir durum fakat birey tarafından da tercih
edilebilmektedir.Yalnızlık kavramının birçok tanımı ile karşılaşılmasına rağmen ortak birçok
noktanın olduğu görülmüştür. Yalnızlık kavramının sosyal ilişkilerde yaşanan bozulmalar ya
da yetersizlikler sonucu ortaya çıktığı, bireysel faktörlere göre değişkenlik gösterebildiğinden
dolayı öznel olduğu ve birey için sıkıntılı bir süreç olmasının bu ortak noktalar arasında
gösterilebileceği şeklinde düşünülmektedir.
2.2.2. Yalnızlık Türleri
Yapılan literatür incelenmesinde yalnızlık kavramının birçok açıdan sınıflandırıldığı
görülmektedir. Örneğin, literatürde yalnızlık kavramının Weiss (1973) tarafından duygusal ve
sosyal yalnızlık olarak ikiye ayrıldığı görülmüştür.Duygusal yalnızlık bireyin romantik,
arkadaş ve aile ilişkilerinin gelişiminden kaçınması ya da bu ilişkilerini sonlandırması
şeklinde tanımlanabilmektedir. Weiss’e göre, duygusal yalnızlık erken dönem bağlanma
stilleri ile ilişkilidir. Sevilen bir kişinin kaybı sonucunda yaşanan yas sürecinde bireyin
kendisini boşlukta hissetmesi ve yakın ilişkilerinde uzaklaşması duygusal yalnızlığa örnek
olarak gösterilebilir. Sosyal yalnızlık ise bireyin kendisini topluma adapte edememesi ya da
toplum içinde kendisini yetersiz görmesinden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Her iki durumda
da bireyin hissettiği yalnızlıkla baş edebilme adına çeşitli telafi edici veya uygunsuz
davranışlar sergilediği söylenebilir. Sık görülen uygunsuz bir davranışlardan bir tanesi bireyin
hissettiği derin yalnızlık hissini bastırabilmek için internet ya da oyun bağımlılığı
geliştirmesidir. Lei ve arkadaşları (2018) yaptığı araştırmada internet bağımlılığının yalnızlık
gibi sosyal yaşantının getirdiği olumsuz duygularla baş etmek için kullanıldığını belirtmiştir.
Literatür tarandığında yalnızlık kavramının duygusal ve sosyal yalnızlığın dışında
durumsal, sürekli, kronik, durumsal ve geçici yalnızlık olarak da sınıflandırıldığı görülmüştür.
Durumsal ve sürekli yalnızlık 1987 yılında Jones tarafından tanımlanmıştır. Durumsal
yalnızlık, bireyin geçmişinde değil güncel hayatında yaşanır ve kişilerarası ilişkilerinde
yoksunluktan kaynaklanmaktadır. Sürekli yalnızlık ise bireyin kişilik yapısından dolayı
sürekli bir şekilde kişilerarası ilişkilerinde problem yaşaması ve bu nedenle yalnızlık çekmesi
olarak tanımlanabilir.
Buna ek olarak, Beck ve Young tarafından 1978 yılında yalnızlık üç boyuta
ayrılmıştır. Bu boyutlar kronik yalnızlık, durumsal yalnızlık ve geçici yalnızlık olarak
sınıflanabilir. Kronik yalnızlık, bireyin bir yıldan fazla zaman olmak üzere yeterli ve doyum
verici kişilerarası ilişki kuramaması olarak tanımlanabilir. Durumsal yalnızlık, kişinin
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hayatında değişimler yaşaması sonucunda ortaya çıkan bir yalnızlık türüdür. Örneğin, babası
asker olan lise çağında bir gencin babasının tayini sonucunda farklı bir şehre taşınması ve
taşınılan şehirde o gencin arkadaş çevresinin olmamasından dolayı yalnızlık çekmesi
durumsal yalnızlığa bir örnek olarak gösterilebilir. Geçici yalnızlık ise bireyin hayatının
herhangi bir anında yalnız hissetmesi olarak tanımlanabilir. Bu yalnızlık türü diğerlerine göre
daha yaygındır fakat çok uzun süreli değildir (Köse, 2009).
2.2.3. Kuramsal Çerçeveden Yalnızlık
2.2.3.1. Psikodinamik Kuram
Psikodinamik kuramda yalnızlık kavramı normal yalnızlık ve nevrotik yalıtım olarak
ikiye ayrılmaktadır. Eğer yalnızlık birey tarafından bilinçli bir tercih tarafından ortaya
çıkıyorsa normal yalnızlıktır. Bununla birlikte, birey herhangi bir kişilerarası ilişki
kurduğunda içsel enerjisinde bir gerilim meydana geliyorsa ve bu gerilimden kaçınmak için
yalnız olmayı arzu ediyorsa bu durum nevrotik yalıtımı işaret eder (Turhan, 2019).
2.2.3.2. Varoluşçu Kuram
Varoluşçu yaklaşımın en önemli çalışma alanlarından birisi bireyin doğuştan gelen
varoluşsal yalnızlığıdır. Varoluşçu kuramda yalnızlık kavramı sorumluluk ve anlam verme
konularıyla beraber ele alınır. Bu düşünceye göre, birey kendi hayatından ne kadar sorumlu
olursa o kadar yalnız kalır. Ayrıca birey hayatı nasıl yaşayacağına karar vermek ve kendi
hayatını anlamlandırmak için kişilerarası yalıtımı tercih edebilir. Bu durumda bireyin
yalnızlık hissetmesine neden olabilmektedir. Varoluşçu yaklaşıma göre, birey kişilerarası
ilişkiler geliştirmeden önce kendisi ile iletişim kurmalı ve öncelikle kendisini anlamalıdır. Bu
nedenle yalnızlık bireyi geliştirici bir unsur olarak kabul edilebilir. Fakat birey yalnız
kaldığında kendisine tahammül edemiyorsa ve yalnız kalmaktan kaygı duyuyorsa bu durum
terapi içinde ele alınabilecek konulardan birisi olarak görülür (Çelik, 2017).
2.2.3.3. İnsancıl Yaklaşım
İnsancıl yaklaşım diğer bir adıyla danışan merkezli yaklaşıma göre, birey dış dünyayla
ve çevresindeki bireyler ile ilişkisinin olmadığını düşündüğünde yalnızlık hisseder. Bu
düşünceye göre, birey dış dünya ile nasıl ilişki geliştirebileceğini öğrenir. Bununla birlikte,
öğrenilen bu ilişki her zaman bireyin duygularını ve düşüncelerini yansıtmaz. Birey dış
dünyadan saygı görmek, sevilmek ve onay almak için öğrendiği ancak gerçek duyguları
olmayan hislerini yansıtır. Birey bu durumdan yorulduğu zaman be gerçek duygularını
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dışavurmaya başladığı zaman kişilerarası ilişkileri bozulabilir ve bunun sonucu olarak da
yalnızlık çekebilir (Paula, Zengin ve Kızılgeçit, 2011).
2.2.3.4. Bireysel Psikoloji Kuramı
Adler’in ortaya koyduğu bireysel psikoloji kuramına göre, bireyin yalnızlık hissi
aşağılık duygusu ile ilişkilidir. Bu yaklaşıma göre, birey aşağılık duygusunun yol açtığı
aşağılık kompleksine kapılır ve kendisini dış dünyaya karşı yetersiz hisseder. Birey bu
yetersizlik hissinin sonucu olarak kendisini dış dünyaya karşı soyutlar ve içe kapanır. Bireyin
kendisini dış dünyaya soyutlaması sonucunda ise yalnızlık hissi ortaya çıkar (Akyol, 2013).
2.2.3.5. Psikososyal Gelişim Kuramı
Erik Erikson’un geliştirdiği 8 basamaklı psikososyal gelişim kuramına göre, yalnızlık
kavramı 17 ile 30 yaşları arasında meydana gelen yakınlığa karşı yalıtılmışlık psikososyal
gelişim basamağı ile ilişkilidir. Bu aşamada birey yetişkinlik hayatına girer ve birçok
kişilerarası ilişkiler geliştirir. Geliştirilen bu ilişkiler bireyin sosyal, iş ve romantik ilişki
hayatını belirleyici rolde olur. Eğer birey dış dünya ile yeterli ve doyum verici ilişkiler
geliştiremezse kendisini dış dünyaya karşı yalıtır ve bunun sonucu olarak da yalnızlık hissi
ortaya çıkar (Yakıcı, 2017).
2.2.4. Yalnızlık Değişkenine Yönelik Yapılan Araştırmalar
Toplumdan kendini soyutlama ve içe kapanma şeklinde belirgin olan yalnızlık
kavramı birçok patolojinin gelişmesinde ve sürdürülmesinde etkilidir. Örneğin, Mert ve
Özdemir’in (2018) yaptığı çalışmaya göre yalnızlık duygusunun akıllı telefon bağımlılığını
yordadığı şeklinde bir sonuca ulaşılmıştır. Bu araştırma bulgularına göre,bireylerin yalnızlık
duygusu arttıkça akıllı telefonları kullanım ve bağımlılık geliştirme olasılığı artmaktadır.
İlhan’ın (2019) yaptığı araştırmaya göre ise bireylerin yalnızlık duygusu ile yabancılaşma ve
stres düzeyi arasında bir ilişki bulunmuştur. Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre,
bireylerin yalnızlık düzeyi arttıkça stres ve yabancılaşma düzeyi de artış göstermektedir.
Sübaşı’nın (2010) yapmış olduğu araştırmaya göre ise bireylerin yalnızlık düzeyi yükseldikçe
sosyal kaygı düzeyleri de artmaktadır. Buna ek olarak, birçok patolojik rahatsızlığın
gelişiminde etken olan yalnızlık faktörünün birçok diğer değişkenle ilişkisi bulunmaktadır.
Örneğin, Yılmaz ve arkadaşlarının 2008 yılında yaptıkları bir çalışmada üniversite
öğrencilerinde sosyal destek düzeyi ve yalnızlık arasında olan ilişkiyi incelemişlerdir. Elde
edilen sonuçlara göre, sosyal destek ve yalnızlık düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki
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bulunmuştur. Yapılan diğer bir çalışmada ise aşk biçimlerinin ve ilişki doyumunun yalnızlık
ile bir ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Türk ve Yıldız, 2017). Bu araştırma sonucunda
ilişki doyumu yüksek olan ve tutkulu aşk yaşayan bireylerin yalnızlık düzeyinin daha düşük
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Karakuş (2012) ise yaptığı çalışmada bağlanma stilleri ile
yalnızlık arasında bir ilişki bulmuştur. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, güvenli
bağlanma stili ile yalnızlık düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Aynı çalışmada korkulu bağlanma stili ile yalnızlık düzeyi arasında pozitif yönlü
bir ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Literatür incelendiğinde yalnızlık düzeyi değişkeninin birçok cinsiyet, yaş, öğrenim
durumu gibi birçok demografik değişkenle ilişkili olduğu görülmüştür. Örneğin, Bostan ve
meslektaşlarının (2020) yapmış olduğu çalışmaya göre bireylerin yalnızlık düzeyleri
cinsiyete, eğitim düzeyine, medeni duruma göre farklılaşmaktadır. Bu araştırmadan elde
edilen bulgulara göre, kadınların ve ilköğretim mezunlarının yalnızlık düzeyleri anlamlı
şekilde daha yüksektir. Evli bireylerin yalnızlık düzeyi ise bekar ya da boşanmış bireylere
göre anlamlı şekilde daha düşüktür.
Ayrıca yalnızlık düzeyi değişkeninin bu araştırmada kullanılan benlik saygısı ve
internet bağımlılığı ile ilişkisini de gösteren birçok araştırma bulunmaktadır. Örneğin,
Yöyen’in (2017) yapmış olduğu çalışmaya göre, düşük benlik saygısı ile yalnızlık arasında
pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu araştırma sonuçlarına göre, düşük benlik
saygısına sahip kişiler sosyal ilişkilerinden daha az doyum almaktadır ve sosyal ilişkilerinde
daha memnuniyetsizdir. Batıgün ve Hasta’nın (2010) yapmış olduğu araştırmada ise internet
bağımlılığı ve yalnızlık düzeyi arasında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırma
sonucuna göre, bireylerin yalnızlık düzeyi yükseldikçe internete olan bağımlılıkları da
artmaktadır.
2.3. Benlik Saygısı
2.3.1. Benlik Kavramı ve Tanımı
Benlik saygısı kavramının tanımlanabilmesi için öncelikle benlik kavramının
anlaşılması gerekmektedir. Literatür incelendiğinde benlik kavramının birçok tanımı olduğu
görülmüştür. Örneğin, Aydın’a (1996) göre benlik kavramı, bireylerin kendisine yönelik algı
biçimleri, neyi atfettiği, amaçları ve hayattaki rolünün zihninde olan soyut temsili kişilerin
benliklerini oluşturur. Diğer bir tanım ise Yener ve Gülaçtı’nın (2010) çalışmasında
belirtilmiştir. Bu çalışmaya göre benlik kavramı, bireyin ‘Ben kimim’ sorusuna verdiği
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cevapların toplamıdır. Benlik kavramı birçok psikolojik yaklaşımda ele alınmıştır ve bu
yaklaşımlarda ego, kendilik, kendilik kabulü gibi farklı isimlerle açıklanmaya çalışılmıştır.
2.3.2. Benlik Saygısı Tanımı
Bireyin kendisini değerlendirme sonucunda ideal benliğine ne kadar yaklaştığı o
kişinin benlik saygısını oluşturur. Başka bir ifade ile benlik saygısı kavramı bireyin kendisini
nasıl gördüğü ve ideal benliği arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Benlik saygısı kavramının
en önemli isimlerinden birisi olan Rosenberg (1979) benlik saygısını bireyin kendisine karşı
olan olumlu değerlendirmesi ve kendisine saygı duyması olarak tanımlamıştır. Bireyin
kendisini değerlendirmesi sonucunda kendi benliğini ne kadar beğendiği, onayladığı, sevdiği
ya da değer verdiği o bireyin benlik saygısını meydana getirir.
Benlik saygısı temelde düşük benlik saygısı ve yüksek benlik saygısı olarak ikiye
ayrılmaktadır. Düşük benlik saygısına sahip bir bireyin kendisine yönelik değerlendirmesi
olumsuz olurken, yüksek benlik saygısına sahip bir bireyin kendisine yönelik değerlendirmesi
daha olumlu olmaktadır. Düşük benlik saygısına sahip bireylerin öz güvenlerinin yüksek
benlik saygısına sahip bireylere göre daha az olduğu ve bu nedenle problem çözme konusunda
daha fazla problem yaşadıkları söylenebilir (Tözün, 2010).
Benlik saygısı uzun yıllar içerisinde gelişim gösterir ve hayat içerisinde deneyimlenen
olaylara göre değişkenlik gösterebilir. Benlik saygısının hayat içerisinde nasıl bir değişim
gösterdiğine yönelik yapılan bir meta analiz çalışmasında 4-94 yaş aralığında olan bireylerin
benlik saygıları incelenmiştir. Bu araştırmaya 160.000’den fazla kişi katılmış ve sonuçlarına
göre, benlik saygısı erken ve orta çocukluk çağında yükseliş gösterirken ergenlik çağında
nispeten sabit kalmaktadır. Genç yetişkinlikten orta yetişkinliğe kadar yoğun bir şekilde
yükseliş gösterir ve bu zamandan sonra yaş ilerledikçe benlik saygısı düşmeye başlar (Orth,
Erol ve Luciano, 2018).
2.3.3. Kuramsal Çerçeveden Benlik Saygısı
2.3.3.1. Psikanalitik Kuram
Freud’un öncülüğünü yaptığı psikanalitik kuram yaklaşımında benlik kavramı ‘ego’
adıyla kullanılmaktadır. Bu yaklaşıma göre, bireyin egosu onun bilinçli yanıdır, gerçeklik
ilkesine göre davranır ve dış dünya ile olan bağımızı kurar. Ego bireyin hangi duygularını,
düşüncelerini, dürtülerini bastıracağını ve nasıl doyum sağlayacağına yönelik karar
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verilmesini sağlar. Bireyin ego gücünde zayıflama yaşaması kendi benliğine olan saygısının
da düşüşünü göstermektedir (Çakır, 2014).
2.3.3.2. Bireysel Psikoloji Yaklaşımı
Adler, bireysel psikoloji yaklaşımında yaratıcı benlik kavramını ortaya koymuştur. Bu
yaklaşıma göre, bireyin benlik yapısını aşağılık ve yetersizlik duyguları olumsuz olarak
etkiler. Adler’e göre benlik kavramı bireyin karar verme süreçlerinde etkin bir rol oynar ve
bireyin amaç yönelimli hareket etmesini sağlar. Bu nedenle aşağılık ya da yetersizlik duygusu
yaşamaktan dolayı kendi benlik değerinde olumsuz olarak gören bireyler amaçları
doğrultusunda karar vermekte zorlanırlar (Irmak, 2015).
2.3.3.3.Jung’un Analitik Psikoloji Kuramı
Analitik psikoloji yaklaşımına göre, hayat zıtlıklardan meydana gelir ve bu sayede
hayatta denge sağlanır. Benlik kavramı ise tüm zıtlıkların ötesine geçen bir kavramdır ve tüm
anima, animus ve gölge gibi tüm arketipleri içine alır. Benlik kişiliğin her bölümünün eşit
olarak ortaya çıkmasını sağlar ve birey tüm arketipleri birlikte yaşar (Azaklı, 2016).
2.3.3.4. Kişilerarası İlişkiler Kuramı
Sullivan’ın öncülüğünü yaptığı kişilerarası gelişim kuramı benlik konusuna yönelik en
çok çalışma yapan yaklaşımlardan bir tanesidir. Bu yaklaşıma göre, kişi kendisi ve çevresi
hakkında birçok zihinsel temsil geliştirir. Bu zihinsel temsiller, kişileştirme olarak
isimlendirilir. Bu kurama göre bireyin iyi ben, kötü ben ve ben ve ben olmayan olmak üzere
üç farklı tipte kişileştirmesi vardır. İyi ben kişileştirmesinde birey kendisine yönelik olumlu
duygular geliştirir, kendisini yüksek düzeyde onaylar ve buna bağlı olarak kendisine yönelik
saygısı artar. Kötü ben kişileştirmesinde birey kendiliğine karşı olumsuz duygular geliştirir ve
bu olumsuz duygular bireyde kaygı yaratır. Ben ve ben olmayan kişileştirmesinin ise işlevsel
bir yapısı yoktur. Bireyin diğer benlikler ile bağını koparmasını tanımlamaktadır.
2.3.3.5. İnsancıl Kuram
Rogers’ın danışan merkezli kuramında benlik kavramının önemli bir yeri
bulunmaktadır. Bireyin ben farkındalığının oluşmasında benlik kavramı rol oynar. Ben
kavramı bireyin ‘Ben kimim?’ ya da ‘Yapabileceklerim neler?’ sorularının yanıtlarının
farkındalığına sahip olmayı ifade etmektedir. Bireyin olmayı arzuladığı nokta ideal benliğini
oluşturur. Bu görüşe göre, birey ideal benliğine ne kadar yaklaşırsa o kadar çok tatmin olur ve
kendisine yönelik saygısı artar (Çakmak, 2019).
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2.3.4. Benlik Saygısı ile İlişkili Olan Faktörler
Bireylerin benlik saygısını etkileyen birçok faktör söz konusudur. Çocukluk dönemi
yaşantıları, beden imajı, toplumsal cinsiyet rolleri, aile ilişkileri gibi sosyal etmenler, kronik
bir hastalık ya da fiziksel engel gibi yetersizlikler bu faktörlerden bazılarıdır (Haspolat ve
Kağan, 2017). Çocukluk dönemi yaşantıları ile benlik saygısı arasındaki ilişki incelendiğinde
bağlanma stillerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Turanlı’nın (2010) yaptığı çalışmaya
göre, orta yetişkinlik çağında olan bireylerin benlik saygısı ve bağlanma stilleri arasında
anlamlı bir ilişki söz konusudur.

Bu araştırma sonucuna göre, bireylerin benlik saygısı

azaldıkça saplantılı bağlanma düzeyleri yükseliş göstermektedir. Beden imajı ve benlik
saygısı arasındaki ilişki incelendiğinde olumsuz beden imajının düşük benlik saygısına yol
açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin, Oktan ve Şahin’in (2010) kız ergenlerle yapmış olduğu
bir araştırmada olumlu beden algısının yüksek benlik saygısı ile pozitif yönde bir ilişkisinin
olduğu bulunmuştur. Erdem (2019) ise yetişkin kadınların toplumda olan cinsiyet rolleri ile
benlik saygısı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre,
androjen ya da ‘erkeksi’ cinsiyet rolünü benimseyen kadınların benlik saygısı kadınsı ya da
belirsiz cinsiyet rolünü benimseyen kadınların benlik saygısına göre anlamlı düzeyde daha
yüksek bulunmuştur. Akça (2012) benlik saygısı ve ailenin davranışları arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre, davranışları ailesi tarafından yönlendirilen
bireylerin benlik saygısı yönlendirilmeyen bireylere göre, anlamlı olarak daha düşük
bulunmuştur.
2.3.5. Benlik Saygısı ve Çeşitli Psikopatolojiler Arasındaki İlişki
Benlik saygısı kavramı birçok psikolojik değişken ile ilişkilidir. Örneğin, Ünal (2004)
yaptığı çalışmada üniversite öğrencilerinin aleksitimi ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, aleksitimi ile düşük benlik saygısı
arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Aytan (2010) ise obsesif kompulsif bozukluk ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi ele almıştır.
Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, obsesif kompulsif bozukluk tanısı almış bireylerin
benlik saygısı düzeyi herhangi bir tanı almamış bireylerin benlik saygısı düzeyine göre
anlamlı şekilde daha düşüktür. Beydoğan ve Curun’un (2016) yapmış olduğu araştırmada ise
benlik saygısının sürekli kaygı üzerinde yordayıcı bir etkiye sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Haspolat (2016) ise yaptığı araştırma sonucunda benlik saygısının sosyal fobi
üzerinde anlamlı şekilde bir yordayıcı etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca literatür
tarandığında

araştırma

kapsamında

incelenen
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değişkenlerden

birisi

olan

internet

bağımlılığının da benlik saygısı ile ilişkili olduğu görülmüştür. Örneğin, Yaygır’ın (2018)
yapmış olduğu araştırmaya göre, internet bağımlılığı arttıkça benlik saygısının düştüğü
sonucuna ulaşmışlardır. Yapılan bu çalışmada depresyon ve benlik saygısı arasında da bir
ilişki bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, depresyon ve benlik saygısı
arasında pozitif yönde bir korelasyon söz konusudur.
2.3.6. Yalnızlık ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki
Hem yalnızlık kavramı hem de benlik saygısı kavramı dinamik bir kavramdır. Başka
bir ifade ile yalnızlık ve benlik saygısı bireyin hayatı boyunca değişkenlik gösterebilir.
Örneğin, ergenlik çağında olan bir kişi düşük benlik saygısına sahip ve yalnızlık duygusunu
derinden hisseden birisi olabilir. Fakat aynı kişi yetişkinlik çağına geldiğinde yüksek benlik
saygısına sahip ve sosyal ilişkileri güçlü bir kişiye dönüşebilir. Bu nedenle yalnızlık ve benlik
saygısı kavramlarının statik değil dinamik birer kavram olduğu söylenebilir. Ayrıca bu iki
kavram birbiri ile etkileşim içindedir. Stokes’in (1985) yapmış olduğu çalışmada yalnızlık
düzeyi yüksek olan bireylerin düşük benlik saygısına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır (akt.,
Aydın, 2015).
Ayrıca literatür incelendiğinde yalnızlık ve benlik saygısı kavramlarının birlikte ele
alındığında birçok patolojinin yordanmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin,
Sübaşı (2010)’un yapmış olduğu çalışmaya göre hem yalnızlık hem de benlik saygısı sosyal
kaygı bozukluğunun birer yordayıcısıdır. Buna ek olarak, bireyin kişilik gelişiminde önemli
bir yeri olan bağlanma örüntülerinin hem yalnızlık hem de benlik saygısı kavramı ile bir
ilişkisi vardır. Kaya’nın (2017) yapmış olduğu araştırmada ebeveynlerine olumlu bağlanma
geliştiren bireylerin daha yüksek benlik saygısına ve daha düşük yalnızlık düzeyine sahip
oldukları bulgusuna ulaşılmıştır.
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3.

YÖNTEM

Araştırmanın bu kısmında yöntemsel bilgiler ve verilerin analizinde hangi istatistiksel
analizlerin kullanıldığı sunulacaktır. İlk olarak, çalışma grubunun özellikleri ve veri toplama
araçlarının nasıl uygulandığının bilgisi verilecektir. Daha sonra veri toplama araçları
açıklanacak ve ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik ölçütleri tartışılacaktır. Son olarak
araştırmada toplanan veriler için hangi analizlerin kullanıldığı aktarılacaktır. Yapılan tez
çalışmasında basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yönteme göre, her bir
anakütle elemanının aynı olasılıkla örneğe girebilmektedir. Ayrıca yapılan tez çalışması
kapsamında ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.
3.1. Araştırma Modeli
Yapılan bu araştırmada araştırma modeli olarak ilişkisel (korelasyonel) tarama modeli
benimsenmiştir. Bu model, iki veya daha çok değişken arasında birlikte değişim varlığını ya
da bu değişimin düzeyini belirlemeyi amaçlayan araştırmalarda kullanılır. Bu tür bir
araştırmada aralarında ilişki aranacak değişkenler, ayrı ayrı toplanarak sembolleştirilir.
Bununla birlikte, bu sembolleştirme ilişkisel bir çözümlemeye olanak sağlayacak şekilde
yapılır. Bu araştırmanın temel hipotezi yetişkinlik çağındaki bireylerin internet bağımlılığı,
yalnızlık ve benlik saygısı değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemek olduğundan bu araştırma
modelinin uygun olduğu şeklinde düşünülmektedir (Karakuş, 2011).
3.2. Araştırma Evreni ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan ve yetişkinlik çağında olan
bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden
350 yetişkinlik çağında olan katılımcıdan meydana gelmektedir. 7 katılımcı ölçekleri uygun
bir şekilde doldurmadığı veya boş bıraktığı için araştırma verisine alınmamıştır. Toplamda
343 yetişkinlik çağında olan birey çalışmaya dahil edilmiştir. Bu bireylerden 120 tanesi
erkek ve 223 tanesi kadındır. Araştırmada kullanılan ölçekler katılımcılara Covid-19 salgını
nedeniyle online bir şekilde uygulanmıştır. Ölçeklerin oluşturulması için ‘Google
Dökümanlar’ platformu kullanılmıştır. Bu platformda sırasıyla katılımcılara bilgilendirilmiş
onam formu, sosyo-demografik bilgi formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği, Rosenberg Benlik
Saygısı Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği sunulmuştur. Katılımcılar bu form ve ölçekleri
bilgisayar üzerinden doldurduktan sonra araştırmacıya göndermişlerdir. Katılımcılara
ölçekler sunulmadan önce bilgilendirilmiş onam formunda araştırmanın gönüllük esasına
bağlı olarak gerçekleştirildiği bilgisi verilmiştir.
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3.3. Veri Toplama Araçları
Katılımcıların internet bağımlılığı, benlik saygısı ve yalnızlık düzeylerini belirlemek
amacıyla İnternet Bağımlılığı Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve UCLA Yalnızlık
Ölçeği katılımcılara sunulmuştur. Ayrıca katılımcılara cinsiyet, yaş, medeni durum… gibi
bilgilerini almak için sosyo-demografik bilgi formu da verilmiştir.
3.3.1. Sosyodemografik Bilgi Formu
Yapılan tez çalışmasında bireylerin; cinsiyeti, medeni durumu, eğitim durumu,
günlük ortalama internet kullanım saati gibi sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için
araştırmacı tarafından geliştirilen bir formdur.
3.3.2. İnternet Bağımlılığı Ölçeği
Araştırmaya dahil edilen katılımcıların internet bağımlılığı düzeyini belirlemek
amacıyla orijinal formu Chen ve meslektaşları (2003) tarafından geliştirilen, Türkçe
uyarlama çalışması Kesici ve Şahin (2010) tarafından yapılan İnternet Bağımlılığı
Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte toplamda 26 madde bulunmaktadır. Ölçek 4’lü likert
yapıdadır. Ölçeğin toplam madde korelasyon katsayısı .64 ve .91 arasında değişkenlik
göstermektedir. Ölçeğin test tekrar test güvenirlik katsayısı ise .88 olarak
hesaplanmıştır. Ölçekte bulunan tolerans alt boyutu için iç tutarlılık kat sayısı .91,
kompulsif kullanım alt boyutu için .86, zaman yönetimi alt boyutu için .89, geri
çekilme alt boyutu için .90 ve kişilerarası ve sağlık problemleri alt boyutu için .91
olarak bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alpha katsayı değeri ise .96 olarak
hesaplanmıştır. Ayrıca ölçekte ters madde bulunmamaktadır. Sonuçlar ölçeğin
yetişkinlik çağında olan bireylerde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme
aracı olduğunu göstermektedir (Kavaklı ve Yalçın, 2019). Ölçeğin orijinal formunda
kesme puanı klinik tarama için 57/58; tanı için 63/64 olarak hesaplanmıştır
(Tahiroğlu, 2015).
3.3.3. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği
Bireylerin benlik saygısı düzeylerini belirlemek amacıyla Rosenberg (1965)
tarafından

geliştirilen

bu

ölçek

Çuhadaroğlu

(1986)

tarafından

Türkçe’ye

uyarlanmıştır. Yapılan bu uyarlama çalışması sonucunda ölçeğin 63 madde ve 12 alt
boyuttan oluştuğu sonucu elde edilmiştir. Ölçeğin alt boyutları sırasıyla şu şekildedir:


Benlik saygısı
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Kendilik kavramının sürekliliği



İnsanlara güvenme



Eleştiriye duyarlılık



Depresif duygulanım



Hayalperestlik



Psikosomatik belirtiler



Kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme



Tartışmalara katılabilme becerisi



Anne-baba ilişkisi



Baba ilişkisi



Psişik izolasyon

Yapılan bu araştırmada ise sadece benlik saygısı alt boyutunu temsil eden 10
madde kullanılmıştır. Söz konusu olan 10 madde ‘çok doğru’ düzeyinden ‘çok yanlış’
düzeyine göre sıralanmaktadır. Katılımcıların verdiği yanıtları değerlendirmek için 1.,
2., 4., 6. ve 7. maddelerde çok doğru: 4, doğru: 3, yanlış: 2 ve çok yanlış: 1 şeklinde
kodlama yapılmaktadır. 3., 5., 8., 9. ve 10. maddelerde ise çok doğru: 1, doğru:2,
yanlış: 3 ve çok yanlış: 4 şeklinde bir kodlama yapılmaktadır. Katılımcıların
puanlaması 0-3 arasında değişmektedir. Ölçeğin yapılan uyarlama çalışmasında alt
boyutlarının güvenirlik katsayıları .46 ile .89 arasında değişkenlik göstermektedir.
Ölçeğin geçerlik katsayısı ise .71 olarak hesaplanmıştır (Oğurlu, 2006).
3.3.4. UCLA Yalnızlık Ölçeği
Orijinal formu Russell, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen ve
Türkçe uyarlama çalışması Demir (1989) tarafından yapılan UCLA Yalnızlık Ölçeği
bireylerin yalnızlık düzeylerini belirlemede kullanılan bir ölçektir. Ölçek 4’lü likert
yapıya sahiptir. Ölçekte toplamda 20 madde bulunmaktadır. Ölçekte bulunan
maddelerin 10 tanesi olumlu, 10 tanesi ise olumsuz ifadeden oluşmaktadır. Olumlu
maddelerin ters şekilde kodlanması gerekmektedir. Ölçekte bulunan olumlu maddeler
sırasıyla 1, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19 ve 20 şeklindedir. Ölçekte puanlama yapılırken
öncelikle bu maddelerin ters çevrilmesi gerekmektedir. Bireylerin ölçekten
alabilecekleri en az puan 20, en fazla puan ise 80’dir. Ölçekten alınan puanlar
yükselmesi yalnızlık düzeyinin de yükseldiğine işaret etmektedir. Ölçeğin yapılan
Türkçe uyarlama çalışmasında iç tutarlılık katasayısı .96 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca
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Cronbach Alpha değeri değeri ise .90 olarak bulunmuştur (Mert ve Özdemir, 2018).
Dereli, Koca, Demircan ve Tor’un (2010) araştırmasında belirttiği üzere bu ölçeğin
kesme puanı 54,50’dur.
3.4. Verilerin Analizi
Araştırmada yapılan veri analizleri SPSS 22.0 paket programı aracılığı ile
gerçekleştirilmiştir. Ölçek puanlarının tanımlayıcı istatistiksel bilgilerini elde etmek için
betimsel istatistikler, internet bağımlılığı, benlik saygısı ve yalnızlık düzeyi arasındaki ilişkiyi
göstermek için Pearson korelasyon analizi, benlik saygısı ve yalnızlık düzeyinin internet
bağımlılığı üzerinde yordayıcı bir etkisinin olup olmadığını göstermek için çoklu regresyon
analizİ, internet bağımlılığının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
incelemek amacıyla bağımsız örneklemler t testi ve internet bağımlılığının medeni durum,
eğitim düzeyi, internet kullanım yılı ve günlük internet kullanım saati değişkenlerine göre
farklılaşıp farklılaşmadığı sonucu elde etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
uygulanmıştır. Tek yönlü ANOVA analizinde hangi grupların birbirinden farklılaştığını
incelemek amacıyla ise Tukey takip testi gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde anlamlılık
değeri olarak p<0,05 kabul edilmiştir.
3.5. Verilerin Toplanması
Araştırmada kullanılan ölçekler katılımcılara Covid-19 salgını nedeniyle online bir
şekilde uygulanmıştır. Ölçeklerin oluşturulması için ‘Google Dökümanlar’ platformu
kullanılmıştır. Bu platformda sırasıyla katılımcılara bilgilendirilmiş onam formu, sosyodemografik bilgi formu, İntihar Bağımlılığı Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve
UCLA Yalnızlık Ölçeği sunulmuştur. Katılımcılar bu form ve ölçekleri bilgisayar üzerinden
doldurduktan sonra araştırmacıya göndermiştir. Katılımcılara ölçekler sunulmadan önce
bilgilendirilmiş onam formunda araştırmanın gönüllük esasına bağlı olarak gerçekleştirileceği
bilgisi verilmiştir. Çalışmada kullanılması için uyarlamasını yapan araştırmacılardan izin
alınmıştır. İnternet bağımlılığı ölçeği için izin 04.11.2020, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği
için 03.11.2020 ve UCLA Yalnızlık ölçeği için 02.10.2020 tarihinde alınmıştır.
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4.

BULGULAR

Bulgular kısmının ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerine göre frekans
dağılımı, ölçek puanlarının normallik dağılım tablosu ve araştırma örnekleminin ölçek
puanlarından aldığı betimleyici istatistikler verilecektir. Bulgular kısmının ikinci ölümünde
ise araştırma hipotezlerinin test edilmesine yönelik bulgular paylaşılacaktır.
Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet

Frekans

Yüzde %

Kadın

223

65,0

Erkek

120

35,0

Toplam

343

100,0

Tablo 1’e göre katılımcıların %65’lik oranla 223 kişilik kısmı kadın, %35
oranla
120
kişilik
kısmıerkektir.Anketetoplam350kişikatılmışancakveritemizlemeneticesinde
7
öğe
anketten çıkarılmış olup kalıtımcı sayısı 343 olarakbelirlenmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların Medeni Duruma Göre Dağılımı
Medeni Durum

Frekans

Yüzde %

Bekar

213

62,1

İlişkisi var

42

12,2

Evli

83

24,2

Boşanmış

5

1,5

Toplam

343

100,0

Tablo 2.’de katılımcılara sorulan ‘Medeni Durumunuz Nedir?’’ sorusuna %62,1
oranla 213 kişi bekar, %12,2 oranla 43 kişi ilişkisi var, %24,2 oranla 83 kişi evli, %1,5
oranla 5 kişi boşanmış cevabını vermiştir.
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Tablo 3. Katılımcıların Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
Eğitim Düzeyi

Frekans

Yüzde %

İlkokul/Ortaokul

10

2,9

Lise

37

10,8

Üniversite

263

76,7

Yüksek
lisans/doktora

33

9,6

Toplam

343

100,0

Tablo 3.’de katılımcılara sorulan ‘Eğitim Düzeyiniz Nedir?’’ sorusuna %2,9
oranla 9 kişi ilkokul/ortaokul, %10,8 oranla 37 kişi lise, %76,7 oranla 263 kişi
üniversite, %9,6 oranla 33 yüksek lisans/doktora cevabını vermiştir.
Tablo 4. Katılımcıların İnternet Kullanım Yılına Göre Dağılımı
İnternet Kullanım

Frekans

Yüzde %

Yılı
1-3 yıl

5

1,5

3-5 yıl

31

9,0

5-7 yıl

49

14,3

+7 yıl

258

75,2

Toplam

343

100,0

Tablo

4.

incelendiğinde

katılımcılara

sorulan

‘Kaç

Yıldır

İnternet

Kullanıyorsunuz?’’ sorusuna %1,5 oranla 5 kişi 1-3 yıl, %9 oranla 31 kişi 3-5 yıl,
%14,3 oranla 49 kişi 5-7 yıl ve %75,2 oranla 258 kişi 7 yıldan daha fazla internet
kullandığı cevabını vermiştir.
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Tablo 5. Katılımcıların Günlük İnternet Kullanım Saatine Göre Dağılımı
Günlük İnternet

Frekans

Yüzde %

Kullanım Saati
0-2 saat

31

9,0

2-5 saat

163

47,5

5-8 saat

104

30,3

+8 saat

45

13,1

Toplam

343

100,0

Tablo 5. incelendiğinde katılımcılara sorulan ‘Günlük Ortalama Kaç Saat
İnternet Kullanıyorsunuz?’’ sorusuna %9 oranla 31 kişi 0-2 saat, %47,5 oranla 163 kişi
2-5 saat, %30,3 oranla 104 kişi 5-8 saat ve %13,1 oranla 45 kişi günde 8 saatten daha
fazla internet kullandığı cevabını vermiştir.
Katılımcıların demografik bilgilerini gösteren detaylı bir şekilde Tablo 6.’da
gösterilmektedir.
Tablo 6. Katılımcıların Demografik Bilgileri
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Tablo 7. Katılımcıların Yaş Bilgileri

Tablo 7. incelendiğinde katılımcıların yaşlarının ortalamasının 26,41, standart
sapmasının 8,67, en küçük yaş değerinin 19 ve en büyük yaş değerinin 60 olduğu
görülmektedir.
Tablo 8. Normallik Dağılım Tablosu
İnternet
Bağımlılığı
(Toplam
puan)
Yalnızlık
(Toplam
puan)
Benlik
Saygısı
(kaygı)

Ortalama

Medyan

SS

Çarpıklık

Basıklık

p

47,88

48.00

12,95

0.89

1.15

.200

38,04

36,00

10,76

0.78

-0.11

.210

20,23

20,00

5,87

-0,28

-0,32

.150

p>.05

Tablo 8’e göre, araştırmada kullanılan ölçeklerin normallik varsayımlarını
değerlendirmek için çarpıklık ve basıklık değerleri dikkate alınmıştır. George ve Mallery
(2010)’nin belirttiği sınırlar içerisinde (1 ile +1; 1,5 ile +1,5; 2.0 ile +2.0) çarpıklık ve
basıklık değerlerine sahip olan veri setinin normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür.
Buna ek olarak, yapılan Kolmogorov Simirnov normallik test sonuçlarına göre dağılımın
normal olduğu görülmektedir (p>.05). Bu nedenle araştırma kapsamında parametrik testler
kullanılmıştır.
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Tablo 9. Katılımcıların Ölçeklerden Aldığı Puanlara Yönelik Bilgiler
Ölçek

Kesme Puanı

N

Yüzde %

Ort.

SS

Min

İnternet Bağımlılığı Ölçeği

<57
>57

272
71

79,30
20,70

47,88

12,95

27

104

UCLA Yalnızlık Ölçeği

<54,5
>54,5

319
24

93,00
7,00

38,04

10,76

23

72

Rosenberg Benlik Saygısı
Ölçeği

<15
>15

60
283

17,50
82,50

20,23

5,87

4

30

Max.

Tablo 9. incelendiğinde, katılımcıların 272’si (%79,30) internet bağımlılığı için
semptom göstermeyen ve 71’inin (%20,70) semptom gösteren bireyler olduğu görülmektedir.
Ayrıca araştırmada katılımcıların 319’unun (%93,00) yalnızlık düzeyinin normal olduğu,
24’ünün (%7,00) ise yalnızlık düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır. Buna ek olarak, yapılan
araştırmada katılımcıların 60’ının (%17,50) benlik saygısı düzeyinin düşük olduğu, 283’ünün
(%82,50) ise benlik saygısı düzeyinin yeterli olduğu bulunmuştur.
Tablo 10. İnternet Bağımlılığı ve Cinsiyet Arasındaki Bağımsız Örneklem t Testi
Bulguları

İnternet Bağımlılığı

Cinsiyet

N

x

Kadın

223

48,69

13,41

Erkek

120

46,37

11,96

ss

t

p

-1,59

0,113

p<0,05*

Tablo 10. incelendiğinde kadın ve erkeklerin internet bağımlılığı düzeylerinin
farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılan bağımsız örneklem t testi
bulguları görülmektedir. Bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre, kadın ve
erkeklerin

internet

bağımlılığı

düzeyleri

farklılaşmamaktadır (t(341)=-1,59 p=0,113).
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birbirinden

anlamlı

bir

şekilde

Tablo 11. İnternet Bağımlılığı ve Medeni Durum Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi
Bulguları

x

n
Bekar
İlişkisi var
Evli
Boşanmış

213
42
83
5

ss
12,80
14,44
10,56
3,34

50,00
49,28
41,28
55,20

F

p

10,597

0,000*

Fark
1-3
2-3

p<0,05*

Tablo 11’de bekar, ilişkisi olan, evli ve boşanmış bireylerin internet bağımlılığı
düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılan tek yönlü
varyans analizi testi bulguları görülmektedir. Tek yönlü varyans analizi sonuçları
medeni duruma göre internet bağımlılığı düzeyinin anlamlı bir şekilde farklılaştığını
göstermektedir (F(3,39)=10,597, p<.001). Medeni durum değişkeninin hangi düzeyleri
arasında anlamlı farklılaşma olduğunu bulmak amacıyla Tukey takip testi
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, evli bireylerin (Ort.=41,28, SS=10,56)
internet bağımlılığı düzeyi bekar (Ort.=50,00, SS=12,80) ve ilişkisi olan (Ort.=49,28,
SS=14,44) bireylere göre anlamlı şekilde daha düşüktür (sırasıyla p<0,001; p=0,004).
Tablo 12. İnternet Bağımlılığı ve Eğitim Düzeyi Arasındaki Tek Yönlü Varyans Analizi
Bulguları

x

n
İlkokul/Ortaokul
Lise
Üniversite
Yüksek
lisans/Doktora
p<0,05*

10
37
263
33

48,20
50,64
47,86
44,87

ss
8,84
18,86
12,31
10,60

F
1,157

p
0,326

Tablo 12’de ilkokul/ortaokul, lise, üniversite ve yüksek lisans/doktora mezunu
bireylerin internet bağımlılığı düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek
amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi testi bulguları görülmektedir. Tek yönlü
varyans analizi sonuçlarına göre, internet bağımlılığı eğitim düzeyine göre anlamlı bir
şekilde farklılaşmamaktadır (F(3,39)=1,157, p=0,326).
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Tablo 13. İnternet Bağımlılığı ve İnternet Kullanım Yılı Arasındaki Tek Yönlü Varyans
Analizi Bulguları

x

n
1-3 yıl
3-5 yıl
5-7 yıl
+7 yıl

5
31
49
258

ss
15,80
15,53
11,70
12,63

42,80
54,00
46,28
47,55

F
2,912

P
0,035*

Fark
2-3
2-4

p<0,05*

Tablo 13’te 1-3 yıl arasında, 3-5 yıl arasında, 5-7 yıl arasında ve 7 yıldan daha
fazla internet kullanan bireylerin internet bağımlılığı düzeylerinin farklılaşıp
farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi testi bulguları
görülmektedir. Tek yönlü varyans analizi sonuçları internet kullanım yılına göre
internet bağımlılığı düzeyinin anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir
(F(3,39)=2,912, p=0,035). İnternet kullanım yılı değişkeninin hangi düzeyleri arasında
anlamlı farklılaşma olduğunu bulmak amacıyla Tukey takip testi gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, 3-5 yıl arasında (Ort.=54,00, SS=15,53) internet kullanan
bireylerin internet bağımlılığı düzeyi 5-7 yıl arasında (Ort.=46,28, SS=11,70) internet
kullanan ve 7 yıldan uzun süredir internet kullanan (Ort.=47,55, SS=12,63) bireylere
göre anlamlı şekilde daha düşüktür (sırasıyla p=0,046; p=0,043).
Tablo 14. İnternet Bağımlılığı ve Günlük İnternet Kullanım Saati Arasındaki Tek Yönlü
Varyans Analizi Bulguları

x

n
2 saatten daha az
2-5 saat
5-8 saat
8 saatten daha
fazla
p<0,05*

31
163
104
45

ss
9,99
12,83
11,32
14,98

37,74
47,20
50,10
52,22

F
9,990

P
0,000*

Tablo 14’te günde 2 saatten daha az, 2-5 saat arasında, 5-8 saat arasında ve 8
saatten daha fazla internet kullanan bireylerin internet bağımlılığı düzeylerinin
farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi
bulguları görülmektedir. Tek yönlü varyans analizi sonuçları günlük internet kullanım
saatine göre internet bağımlılığı düzeyinin anlamlı bir şekilde farklılaştığını
göstermektedir (F(3,39)=9,990, p<0,001). Günlük internet kullanım saati değişkeninin
hangi düzeyleri arasında anlamlı farklılaşma olduğunu bulmak amacıyla Tukey takip
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Fark
1-2
1-3
1-4

testi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, günde 2 saatten daha az internet
kullanan bireylerin (Ort.=37,74, SS=9,99) internet bağımlılığı düzeyi 2-5 saat arasında
(Ort.=47,20, SS=12,83), 5-8 saat arasında (Ort.=50,10, SS=11,32) ve 8 saatten daha
fazla (Ort.=52,22, SS=14,98) internet kullanan bireylere göre anlamlı şekilde daha
düşüktür (sırasıyla p=0,001; p<0,001; p<0,001).
Tablo 15. Katılımcıların Yaş ve Ölçek Puanları Arasındaki Korelasyon Analizi

Yaş

r
p

1

İnternet Bağımlılığı

r
p

-,314
,000**

Yalnızlık

r
p

-,108
,045*

,211
,000**

Benlik Saygısı

r
p

,189
,000**

-,392
,000**

Benlik Saygısı

Yalnızlık

Yaş

İnternet
Bağımlılığı

Bulguları

1

1
-,520
,000**

1

p<0,05*, p<0,001**

Tablo 15’e bakıldığında yaş, internet bağımlılığı, yalnızlık ve benlik saygısı
değişkenleri arasında bir ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla yapılan Pearson
korelasyon analizi tablosu görülmektedir. Yapılan korelasyon analizine göre, yaş ile
internet bağımlılığı arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki vardır (r= -,314,
p<0,001). Ayrıca yaş ile yalnızlık düzeyi arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (r= -,108, p=0,045). Yaş ile benlik saygısı arasında ise pozitif yönde ve
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r= ,189, p<0,001).
Tablo 15 incelendiğinde internet bağımlılığı ve yalnızlık arasında pozitif yönde
ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r= ,211, p<0,001). Buna ek olarak, internet
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bağımlılığı ile benlik saygısı değişkenleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (r= -,392, p<0,001).
Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre, benlik saygısı ve yalnızlık
değişkenleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir
(r= -,520, p<0,001).
Tablo 16.İnternet Bağımlılığının Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi
Sonuçları
Değişken
(Constant)
Yalnızlık
Benlik Saygısı
Yaş

Β
72,620
,008
-,753
-,372

Standart hata

Beta

t

4,75
,068
,126
,073

,007
-,341
-,249

15,276
,120
-5,982
-5,071

p
.000*
,905
,000*
,000*

R=,462 R2=213 F(3,339)=30,639 p=,000*

Yalnızlık, benlik saygısı ve yaş değişkenlerinin internet bağımlılığını yordanmasına
ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 16.’da gösterilmektedir. Elde edilen sonuçlar
bağımsız değişkenlerin tamamının bağımlı değişkenin (internet bağımlılığı) total varyansının
%21’ini açıkladığını göstermektedir. Değişkenlerin kendi aralarında olan korelasyon
sonuçlarına ve VIF değerlerine bakıldığında çoklu doğrusallık sorununun olmadığı sonucu
elde edilmiştir. Bağımsız değişkenlerden yola çıkarak internet bağımlılığının yordanmasına
ilişkin yapılan F testi sonrası istatistiksel açıdan anlamlı bir sonuç elde edilmiştir
(F(3,339)=30,639, p<.001). Bu sonuç bağımsız değişkenlerin internet bağımlılığı üzerinde
kümülatif olarak etkili olduğuna işaret etmektedir. Standardize edilmiş regresyon katsayısına
(β) göre, yordayıcı değişkenlerin internet bağımlılığı üzerindeki göreli sırası benlik saygısı ve
yaş şeklindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına, yani hangi değişkenlerin yordamada
daha etkili olduğuna bakmak için yapılan t testi sonuçlarına göre, benlik saygısı ve yaşın
internet bağımlılığı üzerinde anlamlı (önemli) yordayıcılar olduğu görülmektedir. Yalnızlık
değişkeninin ise internet bağımlılığı üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucu elde edilmiştir
(p>0,05).
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5.

TARTIŞMA

Yetişkin bireylerde internet bağımlılığı, yalnızlık ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin
incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada elde edilen bulguların literatür ile benzerlikleri
ve farklılıkları çalışmanın bu bölümünde tartışılmış ve yorumlanmıştır.
İnternet bağımlılığının yarattığı yıkıcı etkiler göz önüne alındığında birey kendisini
toplumdan soyutlayabilmektedir. Bu nedenle internet bağımlılığı ile yalnızlığın birlikte
görülen iki durum olabileceği beklenmektedir. Yapılan çalışmada da bu görüşle benzer olarak
internet bağımlılığı ile yalnızlık arasında bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişki internet bağımlılığı
düzeyinin yükseldikçe yalnızlık düzeyinin de yükseldiğini işaret etmektedir. İnternet
bağımlılığının en büyük risk faktörlerden birisinin sosyal beceri yetersizliği olduğu
düşünüldüğünde bu iki değişken arasında ilişki ortaya çıkabilmesi beklenebilecek bir
sonuçtur. Ayrıca yapılan tez çalışmasında elde edilen bu sonuç diğer birçok literatür araştırma
sonucuyla benzerlik göstermektedir. Bozoglan, Demirer ve Şahin (2013) yaptığı araştırmada
üniversite öğrencilerinde yalnızlık düzeyi ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir. Bu araştırmadan elde edilen bulguya göre, internet bağımlılığı düzeyinin
arttıkça yalnızlık düzeyinin de yükseldiği bulunmuştur ve yalnızlığın internet bağımlılığının
gelişiminde en önemli değişkenlerden birisi olduğu rapor edilmiştir. Dolayısıyla yapılan tez
çalışmasında elde edilen bu sonucun literatür tarafından desteklendiği söylenebilmektedir.
İnternet bağımlılığı ve benlik saygısı arasında bir ilişkinin olduğu önerisi ise araştırma
kapsamında incelenen diğer bir konudur. Araştırma sonucunda internet bağımlılığı
yükseldikçe benlik saygısının düştüğü bulunmuştur. Düşük benlik saygısı, öz yeterliliği
olumsuz etkilediğinden dolayı bu bireyler, interneti bir kaçış olarak görebilmektedir. Çünkü
düşük benlik saygısına sahip bireyler internette anonim olarak tüm fikirlerini ve düşüncelerini
belirtebilmekte ve düşüncelerinden dolayı yargılanmaktan kaygı duymamaktadırlar. Bu
nedenle benlik saygısı ile internet bağımlılığı düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki olması
beklenebilmektedir. Yapılan tez çalışmasında da bu değerlendirme ile paralel bir sonuç elde
edilmiştir. Literatürde saptanan bu sonucu destekleyici bulgular olduğu görülmektedir.
Sariyska ve arkadaşlarının (2014) yaptığı araştırmada internet bağımlılığı ve benlik saygısı
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmada internet bağımlılığı ve benlik saygısı arasında
negatif yönlü bir ilişkinin olduğu rapor edilmiştir.
Bireylerin psikolojik, davranışsal, duygusal ya da fizyolojik sıkıntılarının diğer
bireylerle paylaşamaması kendilerine bakış açılarını etkileyebilir. Bu nedenle yalnızlık ve
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benlik saygısı arasında bir ilişki olabileceği söylenebilir. Yapılan araştırmada da bu bakış
açısıyla benzer olarak benlik saygısı düzeyinin düştükçe yalnızlık düzeyinin arttığı
gözlenmektedir. Düşük benlik saygısının sosyal ilişki gelişimini olumsuz etkilemesinden ve
dolayısıyla yalnızlığı arttıracağından dolayı elde edilen araştırma bulgusu mantıklı
gözükmektedir. Buna ek olarak, yapılan tez çalışmasında elde edilen bu sonucu literatürde
destekleyen birçok araştırma söz konusudur. Softa ve arkadaşlarının (2015) yapmış olduğu
araştırmada üniversite son sınıf öğrencilerinin yalnızlık ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki
ilişki incelenmiştir. Bu araştırma sonucunda yalnızlık düzeyinin yükseldikçe benlik saygısının
düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla yapılan tez çalışmasında elde edilen bu sonucun
literatür sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği ve literatürdeki bulgular ile desteklendiği ifade
edilebilir.
Araştırma kapsamında incelenen bir diğer konu ise yaş, yalnızlık ve benlik saygısının
internet bağımlılığı üzerinde yordayıcı bir etkiye sahip olup olmadığını belirlemektir.
Araştırma sonucunda yaş ve benlik saygısının internet bağımlılığı üzerinde yordayıcı bir
etkiye sahip olduğu bulunurken, yalnızlık değişkeninin internet bağımlılığı üzerinde yordayıcı
bir etkiye sahip olmadığı bulunmuştur. Literatürde bu araştırma bulgusuyla benzerlik ve
farklılık gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Aydın ve Sarı’nın (2011) yapmış olduğu
araştırma sonucuna göre, benlik saygısı internet bağımlılığını yordamaktadır. Yapılan diğer
bir araştırmada ise Wu, Lee, Liao ve Chang (2015) yaptıkları araştırmada ise yaş değişkeninin
internet bağımlılığı üzerinde bir risk faktörü olduğu sonucunu rapor etmişlerdir. Bununla
birlikte, yalnızlığın da internet bağımlılığı üzerinde yordayıcı etkisini gösteren çeşitli
araştırmalar mevcuttur.

Hardie ve Tee (2007) yaptıkları araştırmada yalnızlık değişkeninin

internet bağımlılığı patolojisi üzerinde yordayıcı etkisini gösteren bir sonuca ulaşmışlardır.
Dolayısıyla yapılan tez çalışmasında elde edilen bu bulgunun çeşitli literatür sonuçlarıyla
benzerlik ve farklılık gösterdiği görülmektedir.
Bu araştırmada yetişkin bireylerin internet bağımlılığı, yalnızlık ve benlik saygısı
arasındaki ilişki incelenmiş ve çeşitli demografik özelliklere göre karşılaştırmalar yapılmıştır.
Yapılan karşılaştırmalar sonucunda internet bağımlılığının düzeyi cinsiyet ve eğitim
seviyesine göre farklılaşmadığıbulunmuştur. İlgili alanyazın incelendiğinde bu araştırma
sonucunun önceki çalışma sonuçlarıyla ayrıştığı görülmektedir.Ko ve arkadaşlarının (2008)
yapmış olduğu araştırmaya göre erkek bireylerde internet bağımlılık düzeyi kadınlara göre
daha yüksektir. Cao ve arkadaşlarının (2007) yapmış olduğu araştırma sonucuna göre ise
internet bağımlılığı eğitim düzeyine göre farklılaşmamaktadır. Yapılan diğer bir literatür
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çalışmasında ise Bakken ve arkadaşları (2009) üniversite eğitim düzeyine sahip bireylerin
internet bağımlılığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu rapor etmiştir. Bununla birlikte,
Usman, Alavi ve Shafeq (2014) yaptıkları araştırmada yabancı öğrencilerde internet
bağımlılığının akademik performans üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Dolayısıyla internet
bağımlılığı düzeyinin cinsiyet ve eğitim düzeyine farklılaştığı ya da farklılaşmadığı
konusunda kesin bir görüş birliği sağlanamadığı söylenebilir. Gerçekleştirilen tez
çalışmasında cinsiyet ve eğitim duruma göre internet bağımlılığının farklılaşmamasın
nedeninin verilerin Covid-19 salgını nedeniyle online (çevrimiçi) olarak toplanması
görülmektedir. Verilerin yüz yüze toplandığı ve buna bağlı olarak katılımcıların duygu ve
tavırlarının daha kontrol edilebilir olduğu bir ortamda internet bağımlılığı düzeyinin cinsiyet
ve eğitim seviyesine göre farklılaşacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak, yapılan tez
çalışmasında cinsiyet ve eğitim düzeyi bağlamında elde edilen sonuçların literatür ile hem
benzerlik gösterdiği hem de farklılaştığı söylenebilir. Bu nedenle yapılan tez çalışmasının
literatürü zenginleştirdiği şeklinde değerlendirilmektedir.
Evlilik, her iki tarafın da birbirleriyle birçok sosyal etkileşim içinde bulunabileceği bir
yapıdır. Artan bu sosyal etkileşim bireyin gerçek hayattaki deneyimleri daha yüksek düzeyde
yaşamasına imkân sağlamaktadır. Bu nedenle evli bireylerin gerçek hayatta eşiyle beraber
daha fazla sosyal etkileşim kurduğu ve daha az sürede internette vakit geçirdiği söylenebilir.
Gerçekleştirilen araştırmada da bu bağlamda evli bireylerin internet bağımlılığı düzeyinin
bekar ve ilişkisi olan bireylere göre düşük olduğu bulunmuştur. Bu durumuntemel nedeninin
evlilikle beraber artan sosyal etkileşim ile ve diğer bireylerle geçirilen sürenin artması ile ilgili
olduğu

şeklinde

düşünülmektedir.

Asiri,

Fallahi,

Ghanbari

ve

Kazemnejad-Leili

(2013)internet bağımlılığıyla ilgili yaptığı araştırmasında bekar bireylerin evli bireylere göre
daha yüksek düzeyde internet bağımlılığı düzeyine sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Dolayısıyla yapılan tez çalışmasıyla verilen araştırma sonucunun paralellik gösterdiği ve
araştırmayı destekleyici nitelikte olduğu ifade edilebilmektedir.
İnternet bağımlılığıyla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında internet bağımlılığı
bozukluğunun eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelendiği görülmektedir.
Tao ve arkadaşlarının (2010) yaptıkları araştırmaya göre, internet bağımlılığı eğitim düzeyine
göre farklılaşmamaktadır. Yapılan tez çalışmasında da bu sonuç ile benzer olarak internet
bağımlılığı eğitim düzeyine göre farklılaşmamaktadır.
Araştırmada internetinkullanım yılına göre internet bağımlılığı düzeyinde değişim
meydana geldiği bulunmuştur. Yapılan tez çalışmasında 3-5 yıl arasında internet kullanan
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bireylerin 5-7 yıl ve 7 yıldan daha fazla internet kullanan bireylere göre internet bağımlılık
düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Elde edilen bu sonucun Grohol’ün Problemli İnternet
Kullanım Modeli ile açıklanabileceği düşünülmektedir. Araştırmaya 1-3 yıl, 3-5 yıl, 5-7 yıl
arasında ve 7 yıldan fazla internet kullanan bireyler dahil edilmiştir. Grohol’ün modeline
göre, 1-3 yıl arasında internet kullanan bireyler interneti yeni tanımaya başlayan bireylerdir.
3-5 yıl arasında internet kullanan bireyler büyülenme aşamasında olan bireylerdir. 5-7 yıl
arasında internet kullanan bireyler hayal kırıklığı aşamasında olan ve internet kullanımından
sıkılmış bireylerdir. 7 yıldan fazla internet kullanan bireyler ise denge aşamasındadır.
Grohol’ün modeline göre problemli internet kullanımı büyülenme evresinde ortaya
çıkmaktadır. Yapılan tez çalışmasında da bu sonuç ile paralel olarak 3-5 yıl arasında internet
kullanan bireylerin internet bağımlılığı düzeyi 5-7 yıl arasında ve 7 yıldan daha fazla internet
kullanan bireylere göre daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca literatür incelendiğinde yapılan tez
çalışmasında elde edilen bu bulgu ile benzer diğer bulguların olduğu görülmektedir. Gupta,
Khan, Rajoura ve Srivastava’nın (2018) yapmış olduğu araştırmada internet kullanım sıklığı
ile internet bağımlılığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırma sonucuna göre, interneti
daha sık kullanan bireylerde internet bağımlılığı daha yüksek düzeyde görülmektedir.
Bağımlı bireylerin bağımlılık geliştirdikleri nesnelere yönelik daha yüksek düzeyde
ihtiyaç duyduğu ve bu nesnelere her an ulaşmak isteyebileceği söylenebilir.

Bu durum

internet bağımlılığı geliştiren bireyler için de söz konusudur. İnternet bağımlısı birey, diğer
sağlıklı bireylere göre daha fazla internet kullanma ihtiyacı hissedebilmekte ve internete her
an ulaşmak isteyebilmektedir. Araştırma sonuçları da bu durumu desteklemektedir. Yapılan
araştırmada internet bağımlılık düzeyinin günlük ortalama internet kullanım saatine göre nasıl
bir farklılaşma içinde olduğu incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 2 saatten daha az
internet kullanan bireylerin internet bağımlılığı düzeyi 2-5 saat, 5-8 saat ve 8 saatten daha
fazla internet kullanan bireylere göre daha düşüktür. Bu sonucun bağımlık tanı kriterleri ile
ilişkilendirilebilmektedir. Bağımlılık tanı kriterlerinden bir tanesi arzu duyulan nesneye karşı
durdurulamaz bir kullanma isteği ve o nesnenin olmadığı durumlarda aşırı öfkelenme, titreme,
huzursuzluk gibi yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle bağımlı bireyin arzu
duyduğu nesneyi kullanma sıklığı sağlıklı bireye göre daha yüksek olmaktadır. Bu çerçevede
internet bağımlılığında semptom göstermeyen bireylerin daha az internet kullanması
beklenmektedir ve elde edilen araştırma sonucu da bu beklentiyi karşılamaktır. Çünkü
araştırma sonucunda daha az internet kullanan bireylerin daha düşük bir internet bağımlılığı
düzeyi olduğu görülmektedir. Literatür incelendiğinde bu araştırma sonucuyla benzer birçok
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araştırmanın olduğu görülmektedir. Örneğin, Uzun, Ünal ve Tokel’in (2014) yapmış olduğu
araştırmada günlük internet kullanım saatine göre internet bağımlılık düzeyinin farklılaşıp
farklılaşmadığı incelenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuca göre, günlük internet
kullanım saati daha fazla olan bireylerin internet bağımlılık düzeyi de daha yüksektir.
Yaş ile internet bağımlılığı, yalnızlık ve benlik saygısı arasında bir ilişkinin olduğu
önerisi ise çalışma bağlamında araştırılan konulardan bir diğeridir. Araştırma sonucunda yaş
arttıkça internet bağımlılığının ve yalnızlığın azaldığı bulunmuştur. Buna ek olarak, yaş
yükseldikçe benlik saygısının da yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır. Bireylerin yaşlarının
yükseldikçe daha fazla sosyal etkileşimde bulunmaya başlaması ve bu nedenle internet
kullanımının düşmesi bağlamında yaşın yükseldikçe internet bağımlılığının ve yalnızlığın
düşmesi mantıklı görülmektedir. Buna ek olarak, yaş yükseldikçe bilgi birikimi, başarı
kazanımı ve bu durumlara bağlı olarak özgüven de yükselebilmektedir. Bu nedenle bireylerin
yaşı yükseldikçe benlik saygısı da yükselebilmektedir. Yapılan tez çalışmasında da bu
değerlendirme ile benzer nitelikte sonuçlar elde edilmiştir.Hsieh ve arkadaşları (2014) yaptığı
araştırmada yaş ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu araştırma
sonucuna göre, genç bireylerde internet bağımlılığı düzeyi daha yüksektir. Diğer bir ifade ile
yaş ilerledikçe internet bağımlılık düzeyi düşmektedir. Schultz ve Moore’un (1988) yaptığı
araştırma sonucunda ise yaş ilerledikçe yalnızlık düzeyinin azaldığı rapor edilmiştir. Yapılan
diğer bir literatür çalışmasında ise Bleidorn ve arkadaşları (2016) yaptıkları araştırmada yaş
arttıkça benlik saygısının da yükseldiğini gösteren sonuçlar rapor etmişlerdir. Tüm bu
araştırma sonuçlarına dayanarak yapılan tez çalışmasında bulunana yaş ile internet
bağımlılığı, yalnızlık ve benlik saygısı arasındaki ilişkiyi gösteren bulguların literatür
tarafından desteklendiği ve literatür ile benzerlik gösterdiği söylenebilmektedir.
Sonuç olarak, yapılan bu tez çalışmasında literatürü genişletecek birçok araştırma
sonucunun elde edildiği görülmektedir. Elde edilen araştırma bulgularının literatürde bulunan
diğer birçok araştırma sonucuyla benzerlik gösterdiği ve desteklendiği saptanmıştır. Bu
durumun araştırmanın güvenirliğini ve geçerliğini yükseltici nitelikte olduğu şeklinde
düşünülmektedir. Buna ek olarak, araştırma sonuçlarıyla literatürde bulunan diğer çalışma
bulgularının farklılaştığı da görülmektedir. Bu durumun da yapılan tez çalışmasının literatüre
yeni nitelikte sonuçlar sunarak literatürü zenginleştirdiği şeklinde değerlendirilmektedir.
Ayrıca araştırma bulguları çeşitli model ya da yaklaşımlara dayanarak açıklanabilmektedir.
Grohol’ün Problemli İnternet Kullanım Modeli ve bağımlılık tanı kriterleri araştırma
bulgularının açıklanmasında bir altyapı olarak kullanılmıştır. Yapılan tez çalışmasında
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araştırma bulgularının bir kuramsal altyapıya dayandırılmasının ise araştırmanın geçerliğini
yükseltici nitelikte olduğu şeklinde düşünülmektedir.
6.

SONUÇ VE ÖNERİLER

6.1. Sonuçlar
Araştırmada internet bağımlılığı, yalnızlık ve benlik saygısı arasında nasıl bir ilişki
olduğu, yaş, yalnızlık ve benlik saygısının internet bağımlılığını yordayıp yormadığı ve
internet bağımlılığı, yalnızlık ve benlik saygısının cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu
gibi demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını inceleyen bir çalışma
yapılmıştır. Araştırmada internet bağımlılığının medeni duruma göre farklılaştığı ancak
cinsiyet ve eğitim durumuna göre farklılaşmadığı, değişkenler arasına pozitif ve negatif yönlü
birçok ilişki olduğu ve benlik saygısı ile yaşın internet bağımlılığını yordadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Çalışmaya yetişkinlik çağındaki 343 birey dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında
toplanan veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testler kullanılmıştır.
Gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgular, cinsiyet ve eğitim durumuna göre
internet bağımlılığının farklılaşmadığını göstermektedir. Buna ek olarak, evli bireylerin, daha
düşük düzeyde internet bağımlığına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 3-5 yıl arasında
internet kullanan bireylerin, 6-7 yıl ve +7 yıldır internet kullanan bireylere göre daha fazla
internet bağımlılığı düzeyine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca günde 2 saatten
daha az internet kullanan bireylerin 2-5 saat, 5-8 saat ve 8 saatten daha fazla internet kullanan
bireylere göre internet bağımlılık düzeyi daha düşük olarak bulunmuştur.
Yaş ile internet bağımlılığı ve yalnızlık arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.
Yaş ile yalnızlık arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İnternet
bağımlılığı ile yalnızlık arasında pozitif, internet bağımlılığı ile benlik saygısı arasında negatif
ve yalnızlık ile benlik saygısı arasında negatif yönde bir ilişki saptanmıştır. Yaş ve benlik
saygısının internet bağımlılığı üzerinde yordayıcı bir etkisi olduğu fakat yalnızlık düzeyinin
internet bağımlılığı üzerinde yordayıcı bir etkisi olmadığı ortaya konmuştur.
İnternet bağımlılığı, yalnızlık ve benlik saygısının cinsiyet, medeni durum ve eğitim
durumuna göre karşılaştırmalı ve somut bilgiler sunulmaktadır. Grupların homojenliği
incelendiğinde neredeyse tüm grupların homojen yapıda olduğu fakat eğitim durumu
değişkenine ait düzeylerin nicel anlamda daha eşit oranlarda tutularak yapılacak çalışmaların,
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bu araştırmada olan genellenebilirlik açısından kısıtlılığı ortadan kaldırabilecek olduğu
düşünülmektedir.

6.2. Öneriler
Araştırmanın bu bölümünde, yetişkin bireylerde internet bağımlılığı, yalnızlık ve benlik
saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan bu tez çalışmasının bulgularına
göreklinisyenelere, araştırmacılara ve devlete yönelik sırasıyla öneriler sunulacaktır.
6.2.1. Klinisyenlere Öneriler
İnternet bağımlılığı yalnızlık ve benlik saygısı ile birlikte incelendiğinde çeşitli
psikolojik rahatsızlıkların tetikleyicisi olabilmektedir. Ortaya çıkabilecek psikolojik
rahatsızlıkları en aza indirmek amacıyla yetişkin bireylere internet bağımlılığını azaltacak
önleyici rehberlik faaliyetlerinin yapılabileceği önerilmektedir.Yapılan çalışmada günlük
internet kullanım zamanına göre internet bağımlılık düzeyinin arttığı görülmektedir. Aile içi
iletişim ve etkileşimi güçlendirerek bireylerin internette vakit geçirmek yerine ailesiyle zaman
geçirmesini sağlayacak etkinliklerin yararlı olacağı ön görülmektedir ve bu etkinliklerin
sıklaştırılması önerilmektedir.Araştırma sonucunda düşük benlik saygısının internet
bağımlılığı üzerinde yordayıcı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. İnternet bağımlılığı
geliştiren bireylere benlik saygısı düzeyini arttıracak çeşitli psikososyal destek programlarının
gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı şeklinde düşünülmekte ve önerilmektedir.Özellikle genç
bireylere yönelik internet bağımlılığı ile ilişkili kamu spotlarının oluşturulmasının bu
bireylerde

farkındalığı

arttıracağı

şeklinde

değerlendirilmektedir.İnternet

bağımlılığı

günümüzde oldukça hızlı ilerleyen bir psikolojik rahatsızlık olduğu için önleme çalışmalarının
sıklaştırılmasının

ortaya

çıkacak

olumsuz

sonuçları

azaltabileceği

şeklinde

değerlendirilmektedir.Yapılan tez çalışmasında yalnızlık ve internet bağımlılığı arasında bir
ilişki saptanmıştır. Yalnızlık ve internet bağımlılığının en büyük risk faktörlerinden birisinin
sosyal

beceri

yetersizliği

olduğu düşünüldüğünde

gerçekleştirilecek sosyal

beceri

eğitimlerinin bireylerin sosyal yönlerini güçlendireceği şeklinde düşünülmektedir. Bu
durumun da yalnızlık ve internet bağımlılığı düzeyini düşüreceği şeklinde yorumlanmaktadır.
6.2.2. Araştırmacılara Öneriler
Bu araştırma sonucunda saptanan bulgular, araştırmanın sınırlılıkları ve önerileri göz
önüne alınıp değerlendirerek, literatürü zenginleştirmesi açısından ek çalışmalarla
49

desteklenebilir.Yapılan tez çalışması yetişkin bireyler ile sınırlandırılmıştır. Yapılacak
çalışmalar çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireyler ile yapılarak internet bağımlılığının
etkilerinin daha sağlıklı anlaşılması için fikir verebilir.Gelecekte yapılan araştırmaların veri
toplama sürecinin online (çevrimiçi) gerçekleştirilme durumunda tüm ölçek maddelerinin
tekrarlı bir şekilde kontrol edilmesi önerilmektedir.
6.2.3. Devlete Öneriler
İnternet bağımlılığı bireylerin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu
olumsuz etkilenmenin aynı zamanda devlet kurumlarında işleyişe de sekte vurabileceği
düşünülmektedir. Ayrıca gelecek neslin internet bağımlılığı özelinde daha fazla risk faktörüne
sahip olduğu için devletin önlemler alması gerektiği şeklinde değerlendirilmektedir. Bu
önlemlerin alınması amacıyla devlet tarafından gençlere yönelik internet bağımlılığının
zararlarını anlatan kurslar ve eğitimlerin verilmesi önerilmektedir. Ayrıca ilkokuldan itibaren
bireylere bilinçli internet kullanımının nasıl olması gerektiğine yönelik derslerin müfredata
alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle alanında uzman kişiler tarafından
internetin ne olduğunun ve bilinçli internet kullanımının nasıl sağlanması gerektiği hakkında
dersler verilmesi önerilmektedir. Buna ek olarak, araştırma kapsamında benlik saygısı ve
yalnızlığın internet bağımlılığıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda, gençlerin
internet bağımlılığınınengellenmesi için devlet tarafından çeşitli sosyal aktiviteler
düzenlenmesi ve bireyin özgüvenini arttırıcı psikoeğitimler vermesi önerilmektedir. Devlet
tarafından yapılan sosyal aktiviteler ve psikoeğitimler sayesinde özellikle genç bireylerin
problemli internet kullanım düzeyinde düşüş sağlanacağı düşünülmektedir.
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ve

yalnızlık

düzeylerinin

EKLER
Ek 1: Bilgilendirilmiş Onam Formu
YETİŞKİN BİREYLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ YALNIZLIK VE BENLİK
SAYGISIYLA OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Değerli Katılımcı;
Bu çalışma, Prof. Dr. Mehmet Çakıcı danışmanlığında Yakın Doğu Üniversitesi, Psikoloji
Bölümü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı öğrencisi Psk. Hatice ATA tarafından
yetişkin bireylerde internet bağımlılığının yalnızlık ve benlik saygısıyla olan ilişkisini
araştırmak amacıyla yürütülen bir tez çalışmasıdır.
Bu araştırmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayalı olup, araştırmaya katılmanız için
18 ve üstü yaş aralığında olmanız gerekmektedir. Aşağıdaki onay kutucuğunu “evet” şeklinde
işaretlerseniz araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmiş sayılırsınız. Araştırma
kapsamında kimlik bilgileri gibi özel bilgiler istenmemektedir. Bu çalışma süresince toplanan
veriler yalnızca akademik araştırma amacı ile kullanılacaktır ve yalnızca ulusal/uluslararası
akademik toplantılarda ve/veya yayınlarda sunulacaktır. Araştırmadan herhangi bir sebeple
ayrılmak isterseniz, araştırma ekibi ile aşağıda yer alan bilgileri kullanarak iletişime
geçebilirsiniz. Uygulama yaklaşık olarak 15 dakika sürmektedir. Çalışmaya katılmayı Kabul
edip, ölçek maddelerini doldurmaya başladıktan sonra herhangi bir nedenle bataryayı
tamamlamak istemezseniz, ölçeği yarıda bırakıp süreci sonlandırabilirsiniz. Bu konu ile ilgili
herhangi bir sorunuz ya da endişeniz olursa aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
İlginiz ve katılımınız için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

Araştırma Ekibi: Psk. Hatice ATA
Iletişim telefon : 0542 886 11 63
e-posta : hatice.ata00@yahoo.com
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Ek 2: Kişisel Bilgi Formu
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Ek 3: İnternet Bağımlılığı Ölçeği
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Ek 4: Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği

1. Kendimi en az diğer insanlar kadar
değerli buluyorum.

Çok
Yanlış

2. Bazı olumlu özelliklerim olduğunu
düşünüyorum.
3. Genelde kendimi başarısız bir kişi
olarak görme eğilimindeyim.
4. Ben de diğer insanların birçoğunun
yapabildiği kadar bir şeyler yapabilirim.
5. Kendimde gurur duyacak fazla birşey
bulamıyorum.
6. Kendime karşı olumlu bir tutum
içindeyim.
7. Genel olarak kendimden memnunum.
8. Kendime karşı daha fazla saygı
duyabilmeyi isterdim.
9. Bazen kesinlikle kendimin bir işe
yaramadığını düşünüyorum.
10. Bazen kendimin hiç de yeterli bir
insan olmadığımı düşünüyorum.
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Yanlış

Doğru

Çok
Doğru

Ek 5: UCLA Yalnızlık Ölçeği
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Ek 6 : İnternet Bağımlılığı Ölçeği Kullanım İzni

Ek7 : UCLA Yalnızlık Ölçeği Kullanım İzni
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Ek 8 : Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği Kullanım İzni
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Ek 9 : Etik Kurul Onay Formu

Ek : 10 İntihal Raporu
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