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OZET 

ERGENLERDE iNTERNET BAGIMLILIGININ AKADEMiK 

KENDiNi ENGELLEME VE PSiKOLOJiK DA YANIKLILIK 

UZERiNDEKi ETKiSiiNTERNETiNTERNET 

Mehmet SABAZ 

Yilksek Lisans, Rehberlik ve Psikolojik Dam~manhk Bilim Dah 

Tez dam~mam: Dr. Ogr. Uyesi Okan BiLGIN 

Ocak - 2020, 90 sayfa 

Bu ara~tlrmada internet bag1mhhg1 ile akademik kendini engelleme ve psikolojik 

dayamkhhk arasmdaki ili~kilerin incelenmesi ve internet bag1mhhgmm akademik 

kendini engelleme ve psikolojik dayamkhhg1 yordama gilcilniln saptantnas1 

ama9lanm1~t1r. Ara~tlrmada aym zamanda internet bag1mhhgmm cinsiyet, ya~, 

algrlanan okul ba~ans1, algtlanan anne-baba tutumuna gore farkhla~1p farkhla~mad1g1 

incelenmi~tir. Bu ama9 dogrultusunda $anhurfa ilindeki dart farkh Iisede ogrenim 

575 ogrenciye "Ki$isel Bilgi Formu'', "Young jnternet Bagzmlzlzgz Testi-Kzsa 

Formu'', "Akademik Kendini Engelleme O!qegi" ve "Ergen Psikolojik Dayamkltltk 

0!9egi" uygulanm1~trr. 

Ara~trrmada internet bag1mhhg1 ile akademik kendini engelleme ve psikolojik 

dayanakhhk arasmdaki ili~kilerin ne dtizeyde oldugunun belirlenebilmesi amac1yla 

Pearson Momentler Korelasyon Katsay1s1 hesaplanm1~t1r. internet bag1mhhgmm 

akademik kendini engelleme ve psikolojik dayamkhhk tizerindeki etkisi yol analiz 

teknigi ile incelenmi~tir. Bunun d1~mda internet bag1mhhgmm demografik 

degi~kenlere gore farkhla~1p farkhla~mad1gmm belirlenmesi i9in t-testi ve Tek Yonlii 

Varyans Analizi teknigi kullamlm1~tir. 

Ara~trrma sonunda yap1lan veri analizlerinden elde edilen bulgulara gore cinsiyet, 

okul ba~ans1 ve anne baba tutumuna gore ergenlerin internet bag1mhhg1 dtizeyinde 

anlamh bir farkhla~ma oldugu gori.ilmektedir. Diger bir degi~ken olan ya~ 

degi~kenine gore ise internet bag1mhhg1 dlizeyinde anlamh bir farkhla~ma olmad1g1 

bulunmu~tur. internet bag1mhhg1 ile akademik kendini engelleme ve psikolojik 
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dayamkhhk arasmdaki ili~kilere bak1ld1gmda ise, internet bag1mhhg1 ile akademik 

kendini engelleme arasmda pozitif, psikoloj ik dayamkhhk arasmda ise negatif ili~ki 

oldugu tespit edilmi~tir. Ara~tmnada aynca internet bag1mhhgmm akademik kendini 

engelleme ve psikolojik dayamkhhgmm anlamh yorday1c1s1 oldugu sonucuna 

ula~ilm1~tir. 

Anahtar Kelimeler: internet Bag1mhhg1, Akademik Kendini Engelleme, Psikolojik 

Dayamkhhk, Ergenlik. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF INTERNET ADDICTION ON ACADEMIC 

SELF-HANDICAPPING AND PSYCHOLOGICAL 

RESILIENCE IN ADOLESCENTS 

Mehmet SABAZ 

Master, Guidance and Psychological Counseling 

Thesis advisor: Dr. Ogr. Uyesi Okan BiLGiN 

January - 2020, 90 pages 

The aim of this study was to investigate the relationship between internet addiction 

and academic self-handicapping and psychological resilience, and to determine the 

predictive power of Internet addiction in terms of academic self-handicapping and 

psychological resilience. In the study, it was also investigated whether internet 

addiction differed according to gender, age, perceived school success, perceived 

parental attitude. For this purpose, "Personal Information Form", "Young Internet 

Addiction Test-Short Form", "Academic Self-Handicapping Scale" and "Adolescent 

Psychological Resilience Scale" were applied to 575 students studying in four 

different high schools in $anlmrfa. 

Jn research, Pearson Correlation Coefficient was used to determine the relationship 

between internet addiction and academic self-handicapping and psychological 

resilience. The effects of internet addiction on academic self-handicapping and 

psychological resilience were examined with the method of path analysis. 

In addition to this, T-test and One-Way Analysis of Variance technique were used to 

determine whether internet addiction differs according to demographic variables. 

According to the findings obtained from the data analysis at the end of the research, 

it is seen that there is a significant difference in the level of internet addiction of 

adolescents according to gender, school success and parental attitude. 

According to another variable "age'', it was found that there was no significant 

difference in internet addiction level. When the relationships between internet 

addiction, academic self-handicapping and psychological resilience were examined, 
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it was found that there· was a positive correlation between internet addiction and 

academic self-handicapping and negative relationship between internet addiction and 

psychological resilience . . 

In the study, it is concluded that internet addiction is a significant predictor of 

academic self-handicapping and psychological resilience. 

Key Words: Internet Addiction, Academic Self-Handicapping, Psychological 

Resilience, Adolescence 
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BiRiNCi BOLUM 

GiRiS 

internetin 1990' lt ytllarda yayg111la~mas1 ya~antlm1zda birr;ok yenilik ve rahathk 

getirmi:;;tir. internet sayesinde kiltiiphaneye gitmeclen ilgili bilgi ve kaynaga 

ula~abiliyor, evimizden 91kmadan ah:;;veri~lerimizi yapabiliyoruz. Bilgisayar ve 

internet; 9ocuklanm1z iyinde bilgi d1~mda aynca oyun ve eglence kaynag1d1r. 

<;ocuklar bu sayede evlerinden derslerini video olarak dinleyebilmekte, konu ile ilgili 

ornek sorulan c;ozebilmekte, aynca uygun programlar (Skype gibi) ozel dersle 

alabilmektedir. Bu ~ekilde onceleri fazla i:;; yGkil yani zalunet ve uzun zamanda 

ula~1labilen bilgiye, giinilmilzde internet arac1hg1 ile 9ok k1sa bir zaman siiresinde, 

fazla emek harcamadan ula!?llabilmektedir. Aynca online eglenmek, gorilntiilii ve 

sesli ileti!?im kurmak, oyu.n oynamak, e-postalan takip etmek, sanal ah!?veri~ yapmak, 

internetin faydalan aras111dad1r. Giinilmiizde internet bir9ogumuz ic;in ya!?amm 

vazge9ilmez bir par9as1 olmu!?tur (Demirli ve Arslan, 2018: 50). 

insan ya:;;amma bu kadar h1zh bir giri~i ve yogun bir kullamm1 olan bu teknolojinin 

faydalan ile birlikte zararlan cla tartI!?ilmaya ba~lanm1~ ve faydasmm nas1l 

arttmlacag1, zarannm ise nas1\ azalt1labilecegi hususunda cre!?itli goril!?ler ileri 

si.irillmektedir. Ya!?am1m1zm mt1k vazge9ilmez bir par9as1 olarak, giln i<;inde c;ok 

fazla kullamlan internetin insan becleninde ve psikolojisinde olu!?turdugu zararlar da 

buglin tarh!?tlmakta ve c;o7.iim aranmaktadtr. internet bag1mhhg1 yukanda helirtilen 

zararlanndan biridir. DSM-5'te internet bag1mhhg1 olarak olmasa da " internet ve 

oyun kullamm1 bozuklugu" (3. Boli.im) olarak yerini bulmu!?tur. (DSM-5; American 

Psychiatric Association, 2013). 

"internetin kontrolsilzlbilinc;siz bir !?ekilde siirekli ve uzun zamanh kullarnmma bagh 

olarak bir9ok sosyal ve psikolojik sorunlar ortaya c;1kmakta ve bireyin ki!?isel geli!?imi 

olumsuz etkilenebilmektedir" . 

internet bagunhhgmm semptom ve bulgulan; 9ok fazla internet kullarnm1 veya 

kullamm istegi, aynca bu duygunun bir oniine gec;ilemez bir saplant1 haline gelmesi, 

internet olmad1g1 veya kullanmad1g1 zaman sinirlilik, internetsiz ya~am1 onemsiz 



olarak dii~iinmesi, aile, sosyal 9evrc ve i ~ hayatmda kotiile$me, asosyallik ve 

saldirganhkt1r (Ansoy, 2009: 58; <;igdem ve Yarar, 2015 : 75; Dikmen ve Tuncer, 

2018:44). 

internet bag1mhhg1 ile psikolojik rahats1zhklar arasmda ili$kide; internet bag1mhhg1 

olan ki$ilerin yansmda baz1 psikiyatrik bozukluklann (bagzmlzlzk yapz madde 

kullammz, psikotik hatalzklar, distimi, duygurum bozuklugu, anksiyete veya 

depresyon vb.) goriildiigii belirtilmi~tir (Ye~ilay Dernegi, 2019). Ba$ka bir 9ah~ma da 

internet kullarnm siiresi artt1k9a internet bag1mhhg1 diizeylerinin de artt1g1 

bulunmu$tur (Y1lmazsoy ve Kahraman, 2017: 137). 

Ko9 (2011 : 1462) giin i9inde al ti saat ve fazla internet kullanunmm psikiyatrik 

bozukluklan artird1g1m ifade etmi$tir. Aynca internet bag1mhhg1 olan bireylerde 

psikotik bozukluklar, paranoid dli~iince, depresyon, kayg1, obsesif kompulsif ki$ilik 

bozuklugu ve ki~iler aras1 duyars1zhk gibi ruhsal bozukluklann daha s1k gozlendigi 

belirtilmi$tir. 

<;ardak (2013: 136) internet bag1mhhg1 ile psikolojik iyilik arasmda ili$kiyi 

ara$tirm1~ ve bu iki varyans arasmda ters bir baglantt oldugunu gozlemlcmi~, internet 

bag1mhhg1 diizeyi dii$iik olan ogrencilerin psikolojik iyilik hallerinin daha yiiksek 

oldugunu belirtmi~tir. Ba$ka bir 9ah~macla da internet bag1mhhg1 ile ya~am baghhg1 

arasmda negatif dogrusal ili~ki oldugu belirtilmi$tir ($ahin, Atasoy ve Altun. 2016). 

Ba$ka bir 9ah$mada internet bag1mhhg1 ile problem 96zme egilimi ili~kisi 

ara~tmlm1$ ve bu iki degi$ken arasmda da yine negatif bir baglantt oldugu rapor 

edilmi$tir (~ah in, ibili ve Uluyol, 2017: 11 ). 

Aile ili~kisi ve internet bag1mhhg1 arasmdaki ili$kiyi inceleyen 9ah~malarda; $iddetli 

internet bag1mhhg1 belirtilcri olan bireylerin aile ili$kilerinde dli$iik memnuniyet 

oldugu ifade edilmi$tir (Chou vd., 2015: 125). 

Cinsiyet ile internet bag1mhhg1 arasmdaki ili~kiyi inceleyen 9ah$malarda; internet 

bag1mhhgmm ve problemli internet kullammmm kadm bireylerde daha az orancla 

gozlendigi rapor edilmi$tir (Shaw ve Black, 2008: 358). Ba$ka bir 9ah$mada da 

internet bag1m!Jhgmm ergenler arasmda yaygm olclugunu tespit edilmi$tir (Nikolic , 

Zaric ve Niciforovic-Surkovic, 201 5: 722). 

Buna ek olarak lise ogrencilerinin problemli internet kullammmm toplumun 

%28'incle bulundugu ve bu ki$ilerin toplumdan ka9mma (yalmzhk hissi), anksiyete, 
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olumsuz anla~t!ma hissi gibi problemlerle yiiz yi.ize kald1g1 bildirilmi~tir (Dikmen ve 

Tuncer, 2018: 41 ; Zorbaz, 2013: 55). 

internet bag1mhhg1yla ilgili yaptlan bir c;ali~mada ilniversitc ogrencilerinin yakla~tk 

%19'nun internet bag1mhhg1 oldugu tespit edilmi~ ve sosyal ve ekonomik yonden 

daha i.isti.in ogrencilerin internet bag1mhhg1 skalasmm daha yi.iksek oldugu 

belirtilmi~tir (Battgiln ve K1hc;, 2011: 5). internet bag1mhhg1 konusunda i.ilke ve 

ki.iltilrler aras1 c;ah~malar da yap1lm1~tir . .Taponya, <;in, Gi.iney Kore, Hong Kong, 

Malezya ve Filipinler'de yap1lan ar:l$tirmanm sonucu olarak internet bag1mhhg111m 

yaygm oldugu gozlemlenmi~tir (Mak vd., 20 14: 725). 

Akademik kenclini engelleme; ogrencinin ba~kalan tarafmdan bir kusur olarak 

algilanabilecek daha biiylik bir kusurunu saklamak i9in kiit;tik bir kusuru ortaya 

koyrnas1 olarak kabul edildigi bir durumdur (Anh vd,, 2018: 1205). 

Akademik kendini engelleme ile yaptlan c;ah~malar incelendigindc gerek betimsel 

gerekse cleneysel ara~tirmalarda bclli bir derse ya da duruma yonelik bir ba~an testi 

uygulanmas1 soz konusudur. Uygulanan ba~an-yetenek testleriyle katthmctlar 

lizerinde "ba~ans1zhk korkusu" olu~turulmaya 9ah~1lmaktad1r. Kendini engelleme 

davram~mm ortaya 91kmas1 i9in bireylerin ba~ans1z olma riskinin var olmas1 

gerekmektedir. Ogrenciler ba~ans1zhk ihtimali ile kar~da~t1klarmda -ola<>1 ukademik 

ba~ans1zhklanm bilgi ve yetenek azligmdan claha 9ok bu davram~lara yi.iklemek i9in-

9ah~malan111 azaltmak ve crtelemek gibi birtaklm davram~lara ba~vurnrlar. Bu 

ogrenci ler, tembellik nedeniyle ba~ans1zhgm, aptal ltk nedeniyle ba~ans1zhktan daha 

iyi olduguna inanmaktadir (Cavendish, 2004; Uzbe N, 2013: 57). 

Derslerindc ba~anstz olma beklentisinde olan ogrencilerin bu ba~ans1zhgm 

sonuc;lanyla milcadele ehnek 1c;m kendilerini koruyucu stratejilere 

yonelebilmektedir. Bu ogrenciler kendilerini tehditlerden korumak ve 

ba~ans1zhklanm hakh c;1karmak i9in akadcmik olarak kendini engelleme stratejileri 

uygulayabilirlcr. Akademik kendini engellemeye sahip olan ogrencilerde; dil~tik okul 

ba~ans1, okuldan zihinsel ve davram~sal uzakla~ma duygusu, egitime kar~1 olumsuz 

tutumlar, karamsar bakt~ ac;1s1 ve depresif benlik sayg1s1, uyumsuz davram~ ve 

tutumlar, zaman yonetiminde ba~ans1zhklar, etkisiz 9ah~ma ah~kanhklan, olumsuz 

ba~a 91kma stratejileri ve performanslanm ~ansa ytikleme tespit edilmi~tir (Anh vd,, 

2018: 1205; Leondari ve Gonida, 2007: 600; Urdan ve Midgley, 2001 : 125: 131). 
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Akademik kendini engelleme ile og,r"enme stilleri arasmdaki ili~kiyi ara$tiran bir 

9alt$mada, kendini engelleme ile bcnlik kavram1, derin ogrenrnc ve oz duzenleyici 

ogrenme stratej ileri arasmda negatif: kcndini engelleme ile ytizeysel ogrenme ve 

smav kayg1s1 arasmda pozitif bir i li~ki bulunmu$tur. Kendini engelleme davram$I 

ogrencilerin ytizeysel ogrenmelerine sebep olmakta ve ogrenilecek materyalin 

i9selle~tirilmesi i9in bireye imkan saglamamaktadll' (Thomas ve Gadbois, 2007: 

11 5). 

Psikolojik dayamkhhk; olumsuz $artlarda bile hayata devam edebilme ve geli~meyi 

surdi.irebilme becerisi olup, ki$iyi ya$ammdaki olumsuz tecriibelerden ve onlann 

olumsuz etkilerinden koruyan dinamik bir savunma mekanizmad1r (Kavi ve 

Karakale, 2018: 65). Ki$inin kar$1la$t1g1 riskli-olumsuz durumlar kar~1smda 

psikolojik olarak sorun ya$amasm1 engelleyen ki$isel, 9evresel ve sosyal savunma 

faktorleri vard1r. Bu faktorler, "destekleyici faktOrler" risk faktorlerinin z1ddma i~lev 

gormektedir. Ornegin onemli bir clersinden ba$an s1z olan bir ogrenci, psikolojik 

dayamkhhg1 ile (kendi oz sayg1s1 ve oz yeterlilik duygulan, ailesinin motivasyonu ve 

manevi destekleri vb.) bir sonraki smavda· bmrn telafi edebilecegine inanmas1 ve 

dersine 9ah~maya devam etmesi buna ornek olarak verilebilir. Bireysel destekleyici 

faktOrlere azimli olma, oz-yetcrlilik, vazgec;meme istemi, oz-sayg1, ya~ama pozitif 

bakma; sosyal faktorlere ise anne-baba destegi, ogretmen ve ogrenci arkada~lannm 

destegi, genc;lik programlan ornek olarak verilebilir. Ki$inin psikolojik yonden 

saghk11 geli$imi ic;in yukanda belirtilen az bir ornegi vcrilen destekleyici faktorlerin 

bulunmas1 ve c;ok c;qitli olmas1 gerekmektedir (Prince-Embury, 2010: 288; Turgut 

ve (,:apan, 201 7: 175; Zimmerman, 2013: 381). 

Ergenlik, 9ocukluk doneminden sonra ba~layan ve ki$inin birc;ok alanda onemli 

degi$iklikleri ve geli~imleri bir arada ya$ad1g1 bir si.irec;tir. Ergenlik doneminde birey, 

bu fiziksel ve psikolojik geli$imleri tamamlarken, bu donem ic;inde bir taraftan da 

9at1~malar nedeniyle bozulan arkada$ ve aile ili~kilerini diizeltmesi ve aynca okulda 

kendisinden beklenen gorevleri yerine getirmesi ve smavlannda ba$anh olmas1 

beklenmektedir. i$te bOylesine duygusal 9ati~malann oldugu, hassas ve kritik bir 

geli~im siirecinde, ki$inin c;evrenin beklenti ve baskilarma ne kadar dayanabildigi ve 

psikolojik dayamkhhk di.izeyinin ne kadar yi.iksek oldugu aynca daha fazla onemli 

olmaktadir. Psikolojik dayamkhhk di.izeyi yi.iksek olan bireyler, ya$anan olumsuzluk 

ve duygusal hasar verici etkilcre kar$1smda daha dayamkhd1rlar ve bu bireylerde 
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depresyon, kayg1, akademik problc1n ve antisosyal davram~ oranlan minimal 

di.izeyde gorUlmcktcdir (Goldstein, Faulkner ve Wekerle, 2013: 26; Howell, 2011: 

565; Turgut ve <;::apan, 2017: 175). 

1.1. Problem 

Ergenlerde internet bag1mhhg1 baz1 demografik degi~kenlere (yaJ, cinsiyet, algzlanan 

okul baJansz, algzlanan anne baba tutumu) gore farkhla~makta n11dir? Ergenlerde 

internet bag1mhhg1 ile akademik kendini engelleme ve psikolojik dayamkhhk 

arasmda anlamh bir ili~ki var m1dir? internet bag1mhhg1, akademik kendini 

engelleme ve psikolojik dayamklihgm yorday1c1s1 m1d1r? 

1.2. Arna~ 

Bu ara~tirmada; internet bag1mliltgmm cinsiyet, ya~, algilanan okul ba~ans1 ve anne

baba tutumu alg1sma gore degi~imleri incelenmi~tir. Bunun yam sira internet 

bag11nhhg1 ilc akademik kendini engclleme ve psikolojik dayamkhhk arasmdaki 

ili~kiler tespit cdilmeyc c;:ah~tlm1~t1r. Ara~tmnada son olarak internet bag1mhhgm 

akademik kendini cngellerne ve psikolojik dayarnklthg1 yordama gi.ici.iniln ortaya 

91kanlmas1 amac;:lanm1~tlr. 

Ara~tirmanm amacma uygun olarak olu~turulan alt amac;:lar ~u ~ekildedi.r; 

1. Ergenlerde internet bagzmhlzgz; 

a) Cinsiyete 

b) Ya~·a 

c) Algzlanan okul baJanszna 

d) Anne-baba tutumu algzszna gore farklzla,~makta mzdrr? 

2. Ergen/erde internet hagzmlzhgz ile akademik kendini engel/eme ve 

psikolojik dayanzklzlzk arasznda anlamlz bir iliJki var mzdzr? 

3. Ergenlerde internet bag11nlzlzg1, akademik kendini engelleme ve psikolojik 

dayunzkhlzgm yordayzczsz mzdzr? 
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1.3 Ara~tlrmanm Oncmi 

internet kul lammmm art1k ya~amm vazge9ilmez bir par9as1 haline geldigi 

gliniimiizde internetin kontrolsiiz vc normal d1~1 (i<;erik ve sure ar;1smdan) 

kullamlmas1, glinumlizde yeni olarak or1aya 91kan bir bag1mhhk 9e~idi olan internet 

bag1ml1hg1m ortaya 91karm1~tir. Bireyin 9ok uzun slireler ve i9erik ac;:1smdan da 

kendi hedefine uygun olmayan - kontrolsuz internet kullamm1 ki~ilerin sosyal 

hayatm1 ve kognitif - psikoloj ik saghgm1 olumsuz yonde etkilemektedir. Tlirkiye'de 

internete bag1mh olma sorunu gene;: ve 9ocuk poplilasyonunda daha s1k 

gozlenmektedir. 

internet bag1mhhg1 konusunda literatlir havuzuna yeni veriler ve yorumlar eklenmesi 

ve ozellikle Ulkemizde ailelerde farkmdahk olu~turmas1 bak1mmdan .c;:ah~manm 

onemli oldugu dli~linlilmektedir. Ayn ca internet bag11nhhg1 ile akademik kendini 

engelleme ve psikolojik dayamkhlik arasmdaki ili~kileri incelenmesi literatiir 

havuzuna yeni bilgiler girmcsini saglayacak ve bu alanda yap1lacak 9ah~malara 1~1k 

tutacaktir. 

1.4 Varsay1mlar 

1- Ara~tirmanm omeklemi, ara~tirmanm evrenini temsil etmektedir. 

2- Ara~ttrmaya kat1lan orneklem grubunun kendilerine verilen veri toplama ara9lanm 

dogru ve samimi bir ~ekilde cevaplad1klan kabul edilmektedir. 

1.5. S1mrhhklar 

1- Ozbildirim: i nternet kullamm1 ile ilgili veriler ozbildirime dayahdir ve ozellikle 

algilanan okul ba~ans1, alg1lanan anne-baba tutumu, akademik kendini engelleme ve 

psikolojik dayamkhhk ile ilgili veriler ger9ek durumu tam yans1tmayabilir. 

2- Kesitsellik: <;ah~ma $anlmrfa' da bulunan dort liseyi kapsamaktad1r. nu nedenle 

kesitsel nitelikte bir 9ah~ma olmas1, veriler ve ili~kileri arasmdaki nedensellikler tam 

belirlenememi~tir. 

3- Ya~ aral1g1: <;ah~ma lise ogrencileri uzerinde yap1ld1g1 ic;:in sonucu topluma 

genelleme yap1 lamayabilir. 
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1.6. Tannnlar 

internet Bag1mhhg1: "internetin a~m kullamlmas1 isteginin onilne ge9ilememesi, 

intemete bagh olmadan ge9irilen zamamn onemini yitinnesi, yoksun kalmd1gmda 

a~m sinirlilik hali ve saldirganhk olmas1 ve ki~inin i~, sosyal ve ailevi hayatmm 

giderek bozulmas1 olarak tanimlanm1~tir" (Young, 2004: 410). 

Akademik Kendini Engelleme: Ogrencinin ba~kalan tarafmdan bir kusur olarak 

algilanabilecek daha bilyi.ik bir kusurunu saklamak iyin ki.ic;i.ik bir kusuru ortaya 

koymas1 olarak kabul edildigi bir durumdur. Okul ortammda akademik kendini 

engelleme, .ogrencinin akadernik belirsizlikle kaq1 kar~1ya kald1gmda oz sayg1sm1 

korurnaya izin vermektedir. Pek c;ok egitirn psikologu, akademik kendini 

engellemenin sadece yetersizlikten otliri.i clegil, aym zarnanda olas1 akademik 

ba\)ans1zhklara mantlksal ac;1klama ilretme ihtiyacmdan kaynakland1gma 

katilmaktadir (Anh vd,, 2018: 1200). 

Psikolojik Dayamkhhk: Olumsuz ~artlarda bile hayata devam edebilrne ve 

geli~meyi silrdi.irebilme becerisi olup, ki~iyi olumsuz olaylanndan koruyan psikolojik 

bir si.irec;tir. Psikolojik dayamkhhk; ergenin, yi.iz yi.ize kald1g1 zor ~artlarda dayamkh 

olmas1, umutsuzluga di.i~meden azimle 9ah~maya devam etmesi, ba~ans1zhkla 

sonuc;lanan denemelerini bir ogrenme stireci gormesi ve psikolojik anlamda dayamkh 

olmas1 ac;1smclan onemli bir kavramc11r (Hollister-Wagner, Foshee ve Jackson, 2001 : 

448; Turgut ve Eraslan <;apan, 2017 : 170). 

Ergenlik (adolesan donem): Fiziksel ve psikolojik yonden bi.iytimek ve 

olgunla~mak anlamma gelen bir gec;i~ slirecidir. Puberte doneminden eri~kinlik 

ya~ma kadar dcvam eder. Ergenlik donemi; iklim, cografik yap1, genetik ozellik ve 

beslenmeye bagh olarak degi~ebilmektedir. Yine de Ulkemiz i9in bir ortalama 

verilrnesi gerekirse; erkeklerin 13-14 ya~larmda, k1zlann ise 12-13 ya~lannda 

ergenlige gircligi soylenebilir (Demirli ve Arslan, 2018: 55; Erdogan, 2014: 155). 
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iKiNCi BOLUM 

iLGiLi KURAMSAL <;ER<;EVE VE ARASTIRMALAR 

Bu bolilmde internet bag11nhhg1, akadcmik kendini engelleme ve psikolojik 

dayamkhhk kavramlan na ili~kin kuramsal bilgilere yer verilmi~ vc bu kavramlar ile 

ilgili ara~tlrmalara deginilmi~tir. 

2.1. internet Bag1mhhg1 

2.1.1. internet ve Tiirkiye'dc internet Kullanmu 

DUnyada internet ku llamc1s1 say1s1 2000 y1lmda yakla~1k olarak 300 milyon ki~i idi. 

Bu say1 2009'da yakla~1k olarak 1,5 milyar, 2016'da ise 7 milyan a~m1~hr. 2018 

y1lmda 7.634.758.428 olan dlinya nilfusunun 4.208.571.287'i internet kullamc1s1 

olup, bu oran dilnya nilfusunun %55, 1 'ini olu~turmaktad!l'. 2000 yilmdan gUnilmilze 

kadar internet kulla111c1hlarmm oram %1066 artm1 ~tir (Internet World Stats, 2018). 

Tilrkiye 'de ise 81.916.871 olan ni.ifusun 56 milyonu (31 Arahk 2017 verisi) internet 

kullarnc1s1d1r. Bu oran Tilrkiye ni.ifusunun %68,4' linil olu~tum1aktad1r. Ornek bir 

veri olarak; Tilrkiye'de Facebook kullamc1lanmn say1s1 44 milyondur. Tilrkiye'deki 

internet kullamcilan; Avrupa internet kulla111c1lannm %7,9'unu, di.inya internet 

kullamcilanmn ise % 1.33 ' i.inii olu~turmaktad!f (Fiirkiye niifusu Diinya niift1szmun 

%1,07'sini olu,~turmaktad11~ (Internet World Stats, 2018). 

TDiK (2018) yay11nlad1g1 verilerde Ulkemizcle 16 ile 74 ya~lan arasmdaki ki~ilerde 

internet kullamm1 2018 yilmda %72,9 (2017 y1'1 oram %66, 8) olarak rapor edilmi~tir. 

internet kullamm oram aym ya~ grubundaki erkeklerde %80,4 iken, 

kadmlarda %65,5 idi. 2018 yilmda internete eri~im imkamna sahip ev oram %83,8 

(2017 yilmrja %80, 7) oldu. ikamctlerin % 79,4'ii mobil baglant1 ile intcrnete ula~1m 

saglarken; %44,5' i sabit baglant1lar (fiber, VDLS, ADSL, kablolu internet gibi) ile 

internete eri~im sagladllar. Bireysel veya kurumsal kullamm amac1yla talep ettigi mal 

veya hizmeti internet ilzerinclen veren ya da satm alan 16-7 4 ya~ grubundaki 

bireylerin oram, 2017-Nisan ile 2018- Mart arasmdaki donemde %29,3 (bir onceki 

donem %24,9 idi) olarak tespit edilmi~tir. Aym tarihler arasmda ah~veri~lerini internet 

arac1hg1 ile yapan erkekler %33,6 (bir anceki yilm aym doneminde %29 idi), kadmlar ise 
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%25'ni (bir unceki ytlm ay111 dune111h1de %20.9 idi) olu~tmmaktaydt. Ah~veri~lerini 

internet lizerinden yapmayt tercih eden ki~iler s1khkla ev ara9 - gere9leri (tiiketici 

elektronigi buna dahil degil) (%26,8) , gazete, dergi, kitap, (e-kitap dahil) (%20,6), spor 

malzemesi ve giyim e~yalan (ayakkabilar ve aksesuarlar dahil) (%65,2), satm ald1lar. 

Aynca oto ara9 - gerec;:leri ve aksesuarlar, ev ve bahc;:e ara9 - gerec;:leri, fatura ve aidat 

- bor9 odemelerini vb. de dahil ed ilince bu oranlar claha artmaktadir. 

A~m, arna9s1z ve bilin9siz olarak kullamlan internet, bir9ok probleme yol 

a<,:maktad1r. Ki:;;isel wrilerin w;:1ga 91kanlmas1, elektronik lms1zhk, porno ve kumar 

gibi uygunsuz adreslere ozellikle re~it olmayanlann kolay ula~tm1 bunlarm bir 

k1sm1111 olu~turrnaktad1r. internetin a~m kulla111m1 ozellikle gen9lerde ve 9ocuklarda 

bag1mhhk problemi olu~turabilmektedir (Demirli ve Arslan, 2018: 50; Dine; ve A~km 

2018: ] 13). 

Genc;:ler internete s1khkla cv (veya yurt) veya cep telefonlanndan baglanmaktadir. 

Din9 ve A~.km (2018: 115) iini versite ogrencilerinde yapm1~ oldugu 9ah~mada 

kat1hmcilann %68,8'nin internete cep telefonu ile bagland1gm1 tespit etmi~tir. Fuat 

ve Him (2013) Kuzey K1hns'ta l.iniversite 6grenicilerinin %61.5'inin ev ve yurt 

ortummdan, %25'inin cep telefonundan internete bagland1klanm belirtmi~lerdir. 
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Seidl 2.1: 2009 ve 2018 y11lnn arasmda illkcmizdeki bilgisayar ve internet 

kulla01mm1 gosteren grafik (TUiK, 2018). 
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2.1.2. Tammi 

Ulkemizde, bagunhhk yap1c1 zararh maddeler ile mucadele eden bir sivil toplum 

kurulu~u oJan Ye~ilay Dernegi , bag1mhhk tams1 i9in kriter olan Ol9iltleri sayfasmdan 

payla~m1~tlr. A~ag1da belirtilen kriterlerden u9 tanesinin birlikte gori.ilmesi, 

bag1mhhk tams1 i9in yeterli olacaktlr . 

./ Tolerans: Ki~i bag1mhs1 oldugu davram~ ve kulland1g1 maddeye kar~1 

tolerans geli~mesi . Yani zaman i9inde bag11nhs1 oldugu etken vcya maddeyi 

daha 9ok kullanma ihtiyac1 hissetmesi, ald1g1 miktann yeterli olmamas1 . 

./ Uzun siire ve yiiksek doz kullanuri: Bag1mhs1 oldugu davram~ ve kulland1g1 

maddenin daha uzun sure ve yi.iksek dozlarda ihtiya9 duymaktadir ve 

kullanmakta/almamaktadir . 

./ Para ve zaman kaybz: Ki$i bagnnhs1 oldugu davram~ ve kulland1g1 maddeyi 

elde etmek ve kullanmak i9in bi.iyi.ik bir mali ve zaman harcamas1 yapar. Birey 

maddcye ula~mak i9in i~ini ihmal eder ve vanm yogunu kaybetmeyi goze ahr . 

./ Yoksunluk belirtisi: Bireyin bag1mhs1 oldugu davran1~ ve kulland1g1 madde 

azaltild1gmda veya tammnen kesildiginde bireyde olumsuz ve ciddi olarak 
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saghgm1 bozacak psikolojik vc fizyolojik semptomlarm I bulgularm ortaya 

c;1kmas1. 

./ Ba.yanszz bzrakma eylemleri: Birey bag1mhs1 oldugu davram~ ve kulland1g1 

maddenin zararlarmm farkmdad1r. Bu sebeple b1rakma veya kontrol altma alma 

denemeleri yapar. Ancak bu eylemler her denemesinde bo$a c;1kar, c;abalar 

ba$ans1z olur ve tekrar kullanmaya ba$lar. 

./ jfeti.;im bozukluklan mesleki ba.;anszzlar: Bag1mhs1 oldugu davram$ ve 

kulland1g1 maddenin kullamm1 nedeni ile bireyin kendine ait (ki~isel ), mesleki 

ve sosyal etkinlikleri olumsuz etkilenir ve meslek/sosyal aktivitelerinde c;ogu 

kez ba;mns1z olur . 

./ Jsrarla kullanmaya devam etme: Birey bag1m!ts1 oldugu davram$ ve 

knlland1g1 maddenin zararlan ve bag1mhs1 oldugunun farkmdad1r. Davram$ 

veya maddeyi kullanmas1yla ortay c;1kan psikoloj ik ve fizikse l problemlerin 

ortaya c;1kmasma ya da artmasma ragmen madde kullammma devam eder 

(Ye~ilay Dernegi, 2017; Ye$ilay Demegi, 2019). 

~ckil 2.2: Bagun hhk dongilsil (Ye~ilay Dernegi, 2019). 

BAGIMLILIK DONG0S0 

Birdaha 
as la 

BELKI 
KULLANABILIRIM 

KORKU 
VE MERAI< 

Amerika Psikiyatrik Dernegi tarafmdan yaymlanan DSM-5 kitabmda da bag1mhltk 

derecesinde olan bir davram~ ic;in kullamlan kriterler a~ag1da belirtilrni$tir: 
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./ Bu davram~a yonelik di.i~i.incelerle zamamnm bUyi.ik bir k1smm1 

geryirmektedir. 

./ Bag1mlts1 oldugu davram~1 azaltmaya 9ah~t1gmda veya biraktigmda sinirli I 

anksiyetik olmas1 ve davram~1 durdurmak amac1yla yapt1g1 bi.iti.in giri~imlerin 

ba~ans1z olmasi. 

./ Depresyon. anksiyete, korku durumu, endi~eli alma, suryluluk duyma ve 

ryaresizlik vb. gibi her s1kmu ya~ad1gmda, sosyal ya~antidan uzakla~arak bu 

davram~a yonelmesi . 

./ Bag1mhs1 oldugu bu davram~ nedeniyle egitimini, kariyerini, i~ini, ki~isel 

ili~kilerini , eline geryen firsatlan tehlikeye atmas1 veya kaybetmesidir 

./ Bireyin; ya~amakta oldugu psikolojik I sosyal s1kmt1lanm ve bag1mhs1 

oldugu bu davram~1 yakmlanndan ve ryevresinden saklamas1 (American 

Psychiatric Association, 2013; Dikmen ve Tuncer, 2018: 44; DSM-5). 

internet bag1mhhg1; sigara, alkol, madde, kumar, televizyon, oyun ve yemek 

bag1mhhg1 gibi bir bag1mhhk tilri.idi.ir ve bireyin psikolojik, sosyal ve ekonomik 

ya~antism1 bozar. Bag1mh olan ki~i internet kullanma arzusunu cngelleyemez, 

internette harcad1g1 zamanm aslmda ne kadar onemli oldugunu onemsemez, intemete 

ula~amad1gmda agresifle~ir, ailesini ihmal eder, sosyal ya~amdan uzakla~ir (Ansoy, 

2009; (:igdem ve Yarar, 2015; Dikmen ve Tuncer, 2018: 44; Young, 2004). Terim 

olarak "internet bag1mhhg1", 1995 yilmdan itibaren kabul gormil~ ve bu problemin 

tespiti iryin birc;ok tamsal olryekler geli~tirilmi~tir (Panayides&Walker, 2012: 335). 

2.1.3. Yaygmhg1 

Birryok tilke ve bOlgelerde ve farkh internet bag1mhhg1 olryekleri kullamlarak 

gerryekle~tirilen bilimsel ara~tirmalarda, bag1mhhk oranlan birbirinden farkh olarak 

rapor edilmi~tir (Goel, Subramanyam ve Karnath, 2013: 140; Gilnay vd., 2018: 85). 

Ni ve ark. (2009: 339) ryah~malannda 3.557 internet bag1mhhg1 (i.iniversite 

ogrencileri) oramm %6,44 olarak rapor etmi~tir. 

Ti.irkiye' de internet bag1mhhgma ili~kin literati.irde oldukrya farkh oranlar 

bulunmaktad1r. Bu oranlar %0,8 gibi dil~tik orandan, %80 gibi ytiksek oranlara kadar 

91kmaktadir (Ceyhan, 2008: 365; Gezer ve Sevim, 2006: 82). 
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Universite ogrencilerinde internet bag1mlthg1 oramm Mayda ve ark. (2015: 10) 

%56,9, Gi.inil9 ve Kayri (2010: 225) %12,3, Canan ve Ataoglu (2011 : 1710) %9,7, 

Ala9am ve ark. (2015: 385) %8,6, Gilnay ve ark. (2018: 85) %7,8, Dine;: ve A~km 

(2018: 118) %3,4, Kir ve Sulak (2014) %1,2, Ergin, Uzun ve Bozkmt ise (2013 : 27) 

%0,8 bulrnu~lard1r. 

Balu·ainian ve ark. (2014: 87) c;:alt~rnalannda i.iniversite ogrencilerinin %40,7'sini 

internet bag1rnhs1 olarak belirlemi~, benlik sayg1s1 ve depresyon ile internet 

bag11nhhg1 arasmda anlamh ili~kiler oldugunu gozlemi~lerdir. 

Taylan ve l~1k (2015: 861) ortaokul ve lise ogrencileriyle yaptiklan yah~mada 

internet bagnnhhg1 oramm %4,1 bulmu~tur. Y1lmaz ve ark. (2014: 137) 

9ah~malannda lise ogrencilerinin %16's1m internet bagunhst olarak 

tammlam1~lard1r. 

Yukanda belirtilen farklt sonu9lar, internet bag1mhhg1 tammmda kullamlan 

kriterlerin farkl1 olu~una, incclenen gruplann farkh olu~tma veya ara~tlrmal arm farkh 

donemlerde yaptlm1~ olmasma bagh o\abilir. 

2.1.4. Baz1 Paramctrelerle ili~kisi 

a) Ya~ 

Literatlirde internet bag1mhhg1 ile ya~ arasmdaki i l i~kide farkh bulgular elde 

edilmi~tir. Ni ve ark. (2009: 339) <;in'de 21 ya~ i.izerindeki ogrencilerin internet 

bag1mhhg1 ol9i.i puanlanm kti9i.ik ya~lardaki ogrencilerden yi.iksektir. Tel ve 

Koksalan (2009: 265) Tilrkiye'de ogretim i.iyeleri i.izerinde yap1lan ara~t1rma internet 

kullamm oranmm 30 ya~m altmdaki ogretim i.iyelerindc daha yi.iksek bulunmu~tur. 

Buna kar~1hk, Yen ve arkada~Jan (2008: 12) Tayvan'da ergenler ilzerinde yaptiklan 

9ah~mada, ya~ ile internet bag1mhhg1 arasmda anlams1z bir ili~ki bulmu~tur. 

b) Cinsiyet 

Cinsiyet internet bag1mhhgmm onemli bir belirleyicisidir ve bir9ok yayma gore 

internet bag11nhhg1 oranlan ve internet bag11n hhg1 ol9egini puanlan erkeklerde daha 

yliksek oldugunu gostermektcdir (Leung ve Lee, 2012; Tsai, vd., 2009; Younes vd., 

2016). 
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Tiirkiye' de yap11a·n c;:ah~malarda; Ertekin ve ark. (201 6: 74), Gi.inay ve ark. (201 8: 

85) erkcklerdc internet bag11nhbg1 i:il9egi puarn ve internet bag1mhhg1 riskini ti c;: kat 

fazla saptam1~lardir. Balta-<;akir ve Horzum'un (2008: 200), Fidanc1oglu ve ark.'nm 

(2009: 6), K.elleci ve ark. ' nm (2009: 226), yaptiklan 9ah~malarda da erkeklerde 

ortalama internet bagnnhhg1 olc;:egi puarn ve internet bag1mhhg1 riskini kadmlara 

gore daha yliksek bulunmu~tur. 

Bumm nedenlerinden baz1lan a~ag1da s1ralanm1~tir. 

1- Kadm-erkek · cinsiyet e~itsizligi: Ulkemizde ya~anan kadm ve erkek arasmda 

cinsiyet e$itsizligi ve aynmc1hg1 kendini internet kull.amm1 alarnnda da 

gostennektedir. internet kullammt oram erkcklerdc daha yliksektir (erkeklerde %80,4, 

kadznlarda %65,5). Bu nedenden dolay1 dogal olarak ei·kek ogrencilerdc internet 

bagnnhhg1 ve internet bag1mhhg1 riski oram daha yi.\ksektir (Balta-<;akir ve Horzum, 

2008: 200; Dikmen ve Tuncer, 2018: 44). 

2- Kaclm-erkek egitim C$itsizligi: Ulkemizde, ozellikle dogu illerimizde kadmlarm 

egitim seviyelerinin di.i~tik olmas1 bir diger etmendir. Baz1 illerimizde hala kizlann 

okula gonderilmedi bilinmektedir (Boli.ikba~ ve Y1ld1z, 2005: I 07). 2018 y1lmda 

yapdan Ti.irkiye istatistik K.urumu verilerine gore Tlirkiye'de okuma yazma bilmeyen 

kadmlann (altz ya,., ve iizeri) orarn %5,53 iken, erkeklerde bu oran sadece %1 'dir 

(T0iK, 2018). 

3- Aynca intemetin yay1lmaya ba~lad1g1 ilk y1llarda, kullamc1larm 9ogunun erkek 

oldugu bilinmektedir (Dikmen ve Tuncer, 2018: 44; Gi.inay vd, 2018: 85). 

4- Ulkemiz de yakm gec;mi$e kadar ozcllikle ortaogretim ve yi.iksek ogretim 

ogrencilcri ic;in internete eri~im ic;in ba$hca ortamlar internet kafelerdi . internet 

kafeye giden bireylerin %79'unu erkeklerden olu~tunnaktayd1. "internet kafelerde 

bayanlara uygun bir boliimiin olmamasz erkeklerin lehine, belirgin bir dengesizligin 

var oldugu ve cinsiyet bazmda, biiyiik bir farkhla:Jma ve e:jitsizligin oldugu dikkat 

<;ekmektcdir. Ancak, zaman i<;inde evde internete ula:jzmm akzllz teknoloji ile birlikte 

daha fazla kolayla:jmast kadznlarzn internet bagunlzlzklarznda da ciddi artz:jlara 

sebep olmu:jtur (Bdliikba$ ve Y1ld1z, 2005: 107; Can ve Kara, 2010: 50)". 

Ornegin; Diyarbakir il merkezindeki internet kafelerde ve 150 internet kullamc1s1 

iizerinde yaptlan c;:ah~maya gore, internet kafe kullamct!annm sadece %5,3 ' ti 
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kadmlardai1 olu~maktaydt. Geri kalan %94, 7 gibi bUyiik bir k1sm1 crkek idi 

(Boliikba~ ve Y1ld1z. 2005: 107). 

Ankara' cla internet kafelerde yapilan bir ba~ka yah~mada, kadm kullamctlarm oram 

sadece %20 olarak saptanmt~ttr. Geri kalan %80 gibi bilyilk bir oran erkek 

kullamc1lardan olu~makta idi. Aym zamanda kadm kullamc1lann oranm heterojen bir 

dagd1m gostcrdigi ve yerle~im biHgcleri arasmda, kadm kullamcilarm ornm ay1smdan 

tinemli bir fark vard1. Bu konu hakkmda gene! literatiir incelendiginde, internet kafe 

kul.lamc1lannm <.;insiyetleri a1;1smdan, kadmlann 9ok di.i~ilk duzeyde kald1klan 
' ' 

g()rUlmcktedir. Bu yonuyle incelendiginde; internet kullammmda kadm cinsiyeti 

oranmm di.i~i.ik olmast, bu kesim hakkmda yorumda vc degerlendirmelcrde 

bulunulmasm1 cngelleyebilmektcdir (Kuloglu, 2001). 

Bu nedenle temel olarak cinsiyetin tek ba~ma yani genetik aynm olarak erkek 

cinsiyetin internet bag1mltltg1 ve riskini onemli olyi.ide arttrmad1g1 g6rli$ii de vardir. 

Bu, internet bag1111hl1g1 riskini arttmnada cinsiyetin diger ongorilculerden biri veya 

birka91 ile etkilqime girme ihtimalini engellemez. Bu nedenle, bu i li~ki l eri daha 

fazla ara~tlrmak i9in cinsiyete odaklanan gelecekteki 9ah~malarda ozen 

gosterilmelidir. 

Ulk.emizin resmi istatistik k.urumu ve istatistikscl verilerin ahnd1g1 bir kaynak olan 

TOiK (2018) cinsiyete gore internet kullarum oranlanm her y1l a91klamaktad1r. 

TUiK son verilerine gore erkeklerin %80,4 kadmlann ise %65,5 oranmda internet 

kullarnc1s1 oldugu saptanmt$llr. Bu oranlara bak1ld1gmda cinsiyctc dayalt kullarnmm 

giderek birbirinc yakla~ttg1 soylenebilir. Ancak, internet kullarnmmm daha da 

yaygmla$mas1yla bu farkm azalmas1 beklcnmekte ve erkeklerl,e kadmlar arasmdaki 

internet kullamm1 ile ilgili forkhhklann azalmas1, internet bag1mhhg1, internet 

bag1mhhg1 riski ile ilgili farkhhklarm da azalmasma sebep olacag1 dG~i.inillmektedir 

(Balta-<;ak1r ve Horzum, 2008: 200; Bolilkba~ ve Yild1z, 2005: 107; Dikmen ve 

Tuncer, 2018: 44; Gi.inay vd, 2018: 85). 

Cinsiyet ile internet bag1mhhg1 arasmdaki ili~kiyi inceleyen ba$ka bir 9alt~mada da 

internet bag1mlthgmm ve problemli internet kullamm oramnm erkeklerde daha 

yi.iksek oldugu saptanrrn~hr. Bu 9a1I ~mada diger parametreler de incelenmi$ ve ~u 

sonu9lar elde edilmi~tir: internet bagnnhltg1 ; tcknolojiye ve bilgisayara eri~iminin 

yaygm oldugu i.ilkelerde daha yi.iksek orandadtr (Shaw ve Black, 2008: 358). 
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Yapilan bir c;ah$mada 505 iiniversite ogrcncisinde problemli internet ku\1arnm1 ile 

sosyal anksiyete arasmdaki ili$ki ve parametrelerdeki kadm-erkek arasmdaki farkhhk 

ara$tmlm1$1Ir. <;ah$ma raporuna gore erkeklerin problcmli internet kullamm puanlan 

daha yi.iksek idi (Baloglu, Ozteke-Kozan ve Kesici, 2018). 

c) Sosyoekonomik Durum 

internet bag1mhhg1 ile sosyoekonomik statii ve durum arasmda c;;eli$kili ili$ki 

saptanm1$tlr. Jackson ve ark. (2003: 85), sosyoekonomik durum (gelir vc egitim 

diizeyi) ile internet kullan11111 arasm<la anlamh bir i l i~ki ol<lugunu, ancak y1llar 

ic;;erisinde bu durumun ortadan kalktigm1 belirtmektedir. 

Ba$ka bir c;;ah$mada; sosyal ve ekonomik olarak iyi-zengin olan ogrencilerle kotli 

olarak ifade eden ogrencilerin internet kullamm1 incelenmi$, c;;ah$ma sonunda iyi

zengin olarak ifade eden ogrencilerin internet bag1mhhg1 puan ortalamas1 daha dti$ilk 

olarnk rapor edilmi$tir. Bununla birlikte yapilan logistik analizde sosyal ve ekonomik 

statUni.in internet bag1mhhg1 riski tizerine etkisi olmad1g1 gori.ilmii$tilr. Olkemizdc 

internet kullammmm yaygmla$mas1 ve internete eri$imin kolayla$mas1, problemli 

internet kulla111mm1 etkileyen unsurlann degi$mesine neden olabilmektedir (Gtinay 

vd, 2018: 85). 

Aile ili$kilerine etkisi: Demirli ve Arslan (2018) yaptiklan c;;ah$rnada "anne-babas1 

bo$anmam1$ ergenlerin, anne-babas1 bo$anmI$ ergenlere gore yoksunluk, i~levselde 

bozulma ve kontrol giic;;li.igi.i boyutlannda internet bag1mhltg1 olduklanm tespit 

etmi$tir" . Bo$anmanm c;ocuklarda yalmzla$ma dtirti.isi.i ile bilgisayar ve internete 

yonclmeye sebep olabileccgini dii$i.inmii$lerdir. Aile ili$kisi ve internet bagunhhg1 

arasmdaki ili$kiyi inceleyen ba$ka bir c;;ah$mada da $iddetli internet bag1mhhg1 . 

bclirtileri olan bireylcrin aile ili~kilerinde di.i~i.ik mcmnuniyct oldugu ifadc cdilmi~tir 

(Chou vcl.~ 2015: 125). 

Buna kar$1hk; Dikmen ve Tuncer (2018: 46) c;ah$malarmda ara$tlrmaya katJlan 

ki$ilerin internet bag1mhhgmm di.i$i..ik oldugu ve internet kullammmm aile i$levlerini 

etkilemedigini raporlam1$tlr. 

internet bag1mhhg1 konusunda Ulke ve kliltlirler arast c;;ah$malnr da yaptlm1$tlf. 

Japonya, <;in, GUney Kore, Hong Kong, Malezya ve Filipinler' de ylirlittilen bilimsel 

ara$tirma taporunda internet bag1mhhgm111 gene! ve yaygm bir problem oldugu 

bildirilmi$tir (Mak vd., 2014: 725). 
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Okul ba~ans1 ilzerine etkisi: internetin kotilye kullan11111 ozellikle lise doneminde 

olan 6grencilerin okul ve sosyal ba~anlarn11 da etkilemektedir. 

Ortaogretim donemindeki gene;: bireyin biyolojik ve fiziksel degi~imi ( ergenlik), 

psikolojik ve sosyal deg;i~imlerini de beraberinde getirmektedir. Ergenlerin gelecek, 

okul ba~ans1 ve OSS ile ilgili kayg1s1 bireyin kafas1m kart$tlrabilmekte ve psikolojik 

olarak anksiyeteye ve depresyona neden olabilmektedir (Mossbarger, 2008). 

Edimsel ko~ullanma teorisi goz oniinde tutuldugunda, en etkili ogrenmelerin, minik 

ba~anlann hemen ardmdan peki~tirilmesiyle sagland1g1 bilinmektedir. internet 

bag1mhhgmm arkasmda da bu gi.ic;: yatmaktachr (Ogel, 2014; 142). 

A~m internet kullanmak ve internet bag1mlihg1 durumunda, 9ogunlukla ergenin 

akademik ba~ans1 azalmaktadJr. intem ette zarnan gec;:iren bag1mh ergel1; okul 

devams1zhgmm artlrmas1, smavlanna haz1rlanainamas1, gelecek ile ilgili hedeflerini 

belirlemede gii9lilk ve ki.ic;:i.ik heclefler riskleriyle kar~t kar~1yadJr (Yavuz, 2018: 

1075). 

internet bagunhhg1 i le ilgili yap1lan bir c;:ah~mada; 2016-201 7 y1llan arasmda 

tstanbul' dn yer alan ortaogretim kurumlarmdaki 6grencilerde (533 erkek, 464 k1z; 

top/am 997 ogrenci) internet bag1111hlig1 ile okul ba~ans1 arasmdaki ili~ki 

ara~lmlm1$tlr. \,ah~manm sonuc;: raporunda akadcmik ba~ans1 yi.iksek olan 

ugrencilerin internet bag1111l11ig1 puanlan ile haftahk internet kullarnm siireleri daha 

dil$i.ik oldugu bildirilmi~tir (Yavuz, 2018: 1075). 

Kille;: ve ark. (2016) ortaogretim ogrencileri (n= l 742) ilzerinde yapttklan 

<;·<lh$malarmda, ogrencilerin %1 ,J' ilni.in bag1mh, % 16,9"nnun ise risk grubunda 

olduklanm bildirmi~tir. internet bag1mhhg1 i(;.in risk faktorU olarak; erkek ogrenci 

olma, di.i~iik akademik ba~an, dli~iik ileti~im becerisi, dil~iik sosyal destek vc yi.iksek 

baba egitim di.izeyi parametrelerini gostermi~lerdir. 

internet bag1mhs1 olan <;inli ergenler i.izerinde yap!lan ba~ka bir 9alt~mada da 

(n=594), akaclemik ba~an ile internet bag1mhhg1 arasmdaki ili~ki incelenmi~; 

ara~tirma sonucunda, internet kullamm yogunlugu yi.iksek olan gen9lerde akademik 

ba~annm daha 9ok di.i~ti.igi.i gozlemni~tir (Jiang, 2014). 

Eldeleklioglu ve Vural-Battk (2013) lise ogrencilerinde (n=206) yaptiklan 

c;:ah$malannda; internet kullamm si.iresinin nzunlugu ve di.i~i.ik akademik ba~an ile 

yilksek internet bag1mlthg1 puanlan arasmda bir ili$ki gozleml emi~lerdir. 
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Ortaogretimdeki 794 ogrenci l.izcrinde yapdan bir ara~tlrmada da benzer ~ekilde 

di.i~tik akademik ba~anya sahip ogrencilerin internet bag11nhhg1 puanlanmn daha 

yi.iksek oldugu bildirilmi~tir (Derin, 2013: 56). 

Stavropoulos ve ark. (2013: 570) lise ogrencilerinde (n=2090) akademik ba~ar1 ile 

internet bag1mhl1g1 arasmdaki ili~kiyi inceledikleri c;ah~malannda; ogrencilerin 

%3,1 ' inin internet bag1mhs1, % 1 O,Tsinin ise risk gurubunda oldugunu bildirmi~tir. 

Aynca akademik ba~anlan dti~ilk olan ogrencilerin haftahk ve gilnli.ik internet 

kullamm silrclcri uzun, internet bag1mhltg1 puanlan ise yilksek idi. 

Lise ogrencileri (n= l380) tizerinde yaptlan bir ba~ka c;ah~mada ise akademik ba~anst 

dii~ilk ogrencilerin interneti kotUye kullamm diizeyinin daha yliksek oldugu 

bulunmu~tur (Gencer ve Koc;, 2012). Esen ve Siyez (2011 : 132) 700 ergen ergen 

ogrenci ile birlikte yapttklan ve internet bag1mhhgma etki eden faktOrleri 

inceledikleri c;ah~malannda, akademik ba~anst di.i~i.ik olan ogrencilerin internet 

bag1mhlig1 puanlarmm yi.iksek oldugunu bildirmi~lerclir. 

d) internet Kullamm Siiresi 

Glin!Uk internet kullannn si.iresi ile internet bag1mhltg1 arasmda pozitif bir ili~ki 

vardir. Ancak yd olarak kullamm si.iresi ile internet bag1mhhg1 arasmda anlamh bir 

ili ~ki yoktur. Gi.inay ve ark. (2008: 85) internet bag1mhhg1 ile y1l olarak internet 

kullamm silresi arasmda bir anlamh ili~ki bulamam1~ttr. Bununla birlikte gi.inde 

internette gcc;irdigi zaman ile internet bag1mhhg1 puanlan arasmda pozitif korelasyon 

bulmu~lard1r. "Aynca bir gi.in ic;inde internette zaman gec;irme stiresinde bir saatlik 

art1~m internet bag1mhhg1 riskini yakla~tk olarak % 10 artlrd1g1 tespit edilmi~tir. 

Ba~ka bir c;ah~mada da gilnde be~ saatten fazla intcrncttc zaman gcc;ircn ogrcncilcrdc 

internet bag1mhhg1 riski, internctte gilnde iki saatten az zaman gec;irenlere gore 

yakla~1k olarak 2,2 kat fazla bulunmu~tur" (Boonvisudhi ve Kuladee, 2017). Ba~ka 

c;ah~mada da paralel bulgular el de eclilmi~tir (Dine; ve A~km, 2018: 118). 

Bununla birlikte baz1 kamu kurumlan internet kullammmm faydalan i.izerinde 

aguhkh olarak durmaktad1r. <;ah~ma vc Sosyal Gtivenlik Bakanhg1'na gore sosyal 

payla~tm amac1yla yogun olarak kullamlmasma kar~thk, internet bag1mhs1 olarak 

tammlanan bircy say1s1 olclukc;a azd1r. Aym bakanhk, ki~inin yalmzhk duygusundan 

ve depresyondan uzak tutmas1 yoni.inden sosyal medyanm fayda saglayabilecegini 

bildirmi~tir (<;alt~ma ve Sosyal Politikalar Bakan!tg1, 2017). 
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Dikmen ve Tuncer (2018: 44) c;ah$malarmda meslek yilksekokulu ogrencilerinin 

%40,7 gibi bilyi.ik bir oranm glinde 4-7 saat aras1 internet kullamm silresinin 

oldugunu rapor etmi$lerdir. Ara$tnmaya katilanlarm yogun bic;imde interneti 

kullanmasma kar$m internet bag1ml!hg1 oram c;ok di1$ilk oldugunu belirtmi$lerdir. 

Bun a kar$1hk bir c;ah$mada ogrencilerin sosyal medya sitelerinde gec;:irdikleri sure ile 

internet bag1mhhg1 riski arasmda anlamh fark bulurimu$tur (Turan, 2015: 58). 

e) Sigara ve Alkol Kullamm1 

Y apt!an birc;:ok bilimsel ara$tirmada, internet bag11nhhg1 ile sigara-alkol kullamm1 

arasmda pozitif bir korelasyon oldugu, bag1mh bireylerde alkol, sigara diger madde 

kullammm daha yi.iksek gozlendigi rapor edilmi$tir (Alac;:am ve ark., 2015: 385; 

Greenberg ve ark., 1999: 567). 

Tlirkiye' de yapilan bir c;:ah$macla isc internet bag1mhhg1 ile alkol-sigara kullamm1 

arasmda korelasyonun bulunmad1g1 bildirilmi$tir (Dine; ve A$km, 2018: 118). 

Canan ve Ataoglu'nun (20 11: 1710) gerc;ekle$tirdikleri bir ara$hrmada ise s1gara 

kullamm1 ile internet bag1mhhg1 arasmda bir ili$ki olmad1g1, buna kar$1hk alkol 

kullananlarda bag1mhhgmm claha fazla oldugu rapor edilmi$tir. 

t) Saghk Sorunlan 

internette uzun sf.ire kalmamn; uyku dlizensizligi ve uykusuzluk, i~tah art1$1 veya 

azhg1, yorgunluk, bag1$1khk sisteminde zay1flama gibi zararlan vardir. Aynca uzun 

si.ire internet kullanma gozlerde yanrna, ha$ agns1, migren, miyalji (kas agns1) ve kas 

spazm1, posti.ir bozuklugu, ellerde agn ve uyu$ukluk (karpal tlinel sendromu), immi.in 

sistemin zay1flamasma bagh baz1 hastahklara yatkmhk, halsizlik, kafein ahm1m 

arttnma gibi fiziksel $ikayetlere neden olabilir. Ozelikle 9ocuklarda fiziksel 

aktivitede azalma ve buna bagh olarak a$In kilo ahm1 gozlenebilir. Bu zararlara bagh 

olarak ki$iler i$ ve okul ya$amlannda sorunlar ya$amaktadirlar (Ye$ilay Demegi, 

2019; Young, 2004). 

g) Deprcsyon ve diger psikolojik bozukluklar 

internet bagunhhg1 ile psikolojik rahats1zhklar arasmda ili$kide; internet bag1mhhg1 

olan ki$ilerin yansmda aym zaman baz1 psikolojik bozukluklann (anksiyete, 

depresyon, psikozlar, distimi, duydurum bozuklugu vb.) bulundugu bildirilmi$tir 

(Y e$ilay Dernegi, 2019). 
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Lise ogrencileri i.izerinde yaptlan 9ah~mada; problemli internet kullamm1 ile ohunsuz 

dcgerlendirilme korkusu, huzursuzluk ve gene! durumlarda sosyal kac;mma 

degi~kenleri arasmda anlarnh ili~ki oldugu tespit edilmi$tir (Dikrnen ve Tuncer, 

2018: 44; Zorbaz, 2013: 55). 

internet bagunhhgmm, DSM-5 ' de tarn listelerine girmeye aday oldugu ileri si.irtilmi.i~ 

olsa da 201 3 y1lmcla yaymlanan DSM-5 sm1flandmnasmcla yer alrnam1~tlr. Buna 

kar~m ilk kez, " internet oyun bozuklugu" olarak kitabm i.ic;unci.i boltimi.ine 

eklenmi~tir (King ve Delfabbro, 2014: 303). 

Yapilan c;ah$malarda; internet bag1111hlig1 ile k.linik depresyon anlamh bir i li~ki 

gori.ilmti~tGr. Yalrnz bu ili~kinin nedenselligi ile · ilgili olarak, yani a~m internet 

kullammmm m1 depresyona, yoksa depresyonun mu internet bag1mhligma yol ac;tig1 

hala a<;1klanamam1~tlr (Carli vd., 2013: 11; Gi.inay vd., 2018: 85). 

Aynca a~m internet kullan11111 (kullanun si.iresinin artmas1) ve sonucunda internet 

bagnnhhg1 ile birlikte; anksiyete ve depresyon, dikkat eksikligi vc hiperaktivite 

bozuklugu, yalmzhk, sosyal yahhm, saldU"ganhk, sosyal fobi, ah$kanhk yapan ve 

zararh maddelerin kullamm1 gibi psikolojik ve davram~sal bozukluklar arasmda da 

anlamh bir ili~ki saptanm1$tlr (Weinstein & Lejoyeux, 2010: 280). 

internet kullammmm daha 9ok gen9lerde yaygm olarak gozlendigi bilinmektedir. Bu 

ac;1dan hem internet bag1mhhg1 hem de internet bag1mhhg1 ile birlikte gori.ilen birc;ok 

psikolojik rahats1zhklar ac;1s rndan lise donemindeki ogrencilerin onemli risk 

gruplanndan biri olabilir. Bundan dolay1 , lise ogrencilerinde yaptlacak c;alt~nrnlarla 

internet bag1m\Jltgmm ve di.izeyinin, nedensel ili~kilerle birlikte tum boyutlannm 

bilinmesi ve a91klanmas1; almmas1 gereken onlemlerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Gi.inay ve arkada~lan (2018: 85) 1288 i.iniversite ogrencisi i.izerinde yapttklan 

9ah~mada ogrencilerin %76'smm ki~isel bilgisayara sahip oldugunu; %87.3'ilntin 

bilgisayardan internete bagland1gm1; %94,1 ' inin cep telefonundan intemete 

girebildigini; internete giri~ yeri olarak en 9ok cep telefonu (%89,6) ve ki~isel 

bilgisayar (%64.8) kulland1klanm; okuldaki ve internet kafedeki bilgisayarlan az 

kulland1klan; internet kullanma nedenleri olarak haberle~me ve sohbet (85,8), 

eglence- mi.izik- film (%75,5), glinltik olaylan izleme (%74,5), ders kaynaklanna 

ula~ma (%66,5) ve ah~veri~ (%35,1) oldugunu bulmu~lardll'. Aym 9ah~mada 

ara~t1rmac1lar, ogrencilerin %0,2'si patolojik internet kulla111c1s1, %7,5'i "smirh 
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semptom gostcren" olmak lizere toplamda %7,7 oranmda bir internet bag1mhhg1 

saptam1~lard1r. Aynca c;ah~malannda internet Bagunhhk Olc;eginin crkeklerde, 20 

ya~m altmdaki ogrcnciler<le vc ekonomik durumunu kotil olarak ifade edenlerde daha 

yilksek olarak bulmu~lard1r. internet bag1mh!tg1 ve depresyon vc arasmda pozitif bir 

korelasyon vardir. Gi.inay ve ark. (2018: 85) ara~ttrma grubundaki ogrencilerin Beck 

depresyon olc;egi ile internet bag1mhltg1 olc;egi sonm;lan arasmda pozitif bir 

korelasyon bulmu~tur. Ek olarak, test sonuc;lanna gore internet bag1mhhg1 riskini, 

depresyon belirtisi saptanan bireylerde yakla~tk 2,5 kat daha yilksek olarak tespit 

etmi ~lerdir. 

B<i$ka c;ah~mada da benzer ~ekilde internet bag1mh!tg1 olc;egi puam ile Beck 

anksiyete-depresyon skalas1 arasmda pozitif yonde gli9li.i bir korelasyon oldugu rapor 

edilmi~tir (Orsa! vd,, 2013: 451). 

Yen ve ark. (2007: 95) da ogrencilerde (n=2114) yaptlg1 bir ara$tirmada, depresif 

bozukluklar ve dikkat eksikligi/hiperaktivite bozuklugu hastahklan ile internet 

bagnnhhg1 arasmda pozi tif bir korelasyon oldugunu bildirmi~lerdir. 

Yapilan ba~ka bir ara~ttrmada; internet kullamm silresinin artmasma bagh olarak, 

yalmzhk, sosyal izolasyon, sald1rganhk gibi duygusal ve davram~sal bozukluklann, 

genel saghk sorunlannm ve depresyon belirtilerinin artt1g1 gosterilmi~tir 

(Khosbakhlagh ve Faramarzi, 2012: 136). 

2.2 Akademik Kenclini Engelleme 

insan, ba~ansrz olma olas1hg1 yi.iksek bir durumla kar~1 kar~1ya kaldrgmda ve bu 

durumu benligine yonelik bir tehdit olarak algilad1gmda kendini engelleme davrarn~1 

ortaya 91kmaktachr. Akademik ortamlar, ki~ilerin ba~an ya da ba~ans1zhga ili~kin 

duygulan en yogun ya~ad1g1 ortam oldugu i9in kendini engellemenin akademik 

durumlar 1c;m kullamlan "akademik kendini engelleme" kavram1 onem 

kazanmaktadir (Uzbe N, 2013, 57). 

Kendini_ engelleme savunma mekanizmas1 ilk olarak Jones ve Berglas tarafmdan 

tammland1 ve kcndini engelleme (self-handicapping) olarak isimlendirildi. Kendini 

engelleme sozlli veya davrnm~sal yollarla olabilir. Sozlti olarak kendini engelleyen 

birey, ic;inde bulundugu olumsuz ko~ullan vurgular ve ba~ans1zhgmm bir sonucu 
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olarak one si.irer. Davram~larla kendilerini engelleyen bireyler ise kas1th ve 

gozlemlenebilir aktiviteler bunu gosterirler (Abaci ve Akin, 2011). 

Aiko! kullamm1, smav kayg1s1, yi.iksek bili~sel bozukluk di.izeyi ve ertcleme kendini 

engelleme i9in ornek olarak gosterilebilir. Bu stratejileri kullanarak, olas1 

ba~ans1zhklarda beceri ve 9aba gibi ki~isel ozelliklerin rolleri azahr. Bu nedenle, 

kendini engelleme mekanizmas1, bireylerin kendini degerlendirmesinde esneklik 

saglayarak oz suygmm korunmasma yard1mc1 olur (Kalyon ve ark. , 2016: 241; 

Schwinger ve ark. , 2014: 755). 

Kendini engellemede son ama9 oz sayg1 alg1snu korumak veya arttirmak olsa da 

kendini engelleyen bireyin kulland1g1 savunma bi9imi, ki~isel ba~anda azalmaya 

neden olur ve kendi imajma zarar verir. Kendini engellemeye egilimi olan bireyler, 

daha yi.iksek di.izeyde performansa yonelik engelleri algilarlar 9unkil oz sayg1lan 

dli~i.iktilr. Bircylerin i9inde bulundugu 9eli~kil i ko~ullar baz1 psikoloj ik hastahklann 

bir arka plamm olu$turur. Nitekim, yap1lan 9ah~malarcla yi.iksek duzcyde kendini 

engelleme egilimi olan bireylerin depresyon, anksiyete ve strese kar~1 daha duyarh 

olduklan gosterilmi~tir (Kalyon ve ark., 2016: 241; Sahranc, 2011; Wezyk, 2011). 

Kendini engelleme egilimi, farkh ki~isel ve psikolojik degi$kenlerle 

i l i~kilenclirilmi~ti r. Bunlardan biri narsisizmdir. Kibirli olma, a9 gozllili.ik ve ki~isel 

degerini koruma 9abalannm ortak ozellikleri nedeniyle her iki yapmm da teorik 

olarak paralel oldugu belirtilmi~tir (Abaci ve Akin, 2011 ; Yavuzer, 2015). Bu durum 

narsisizmdeki baz1 dogal ozelliklerin kendi kendini engelleme stratejilerine hizmet 

cclebilccegini hat1rlatir. 

Ara~t1rmalar, kaygmm (anksiycte) kendini engelleme stratejisi olarak 

kullamlabilecegini gostermi$tir. Anksiyete ve anksiyete bozukluklarmm geli~iminde 

9e~itli bili~sel mekanizmalar rol oynayabilir (Anli ve ark., 2015; Kalyon ve ark., 

2016: 241). 

Bedensel duyumlarm zararh olacak :fiziksel, psikolojik ve/veya sosyal sonu9lara 

sahip olacagma <lair inan9lardan kaynaklanan korku olarak tammlanan anksiyete 

duyarhhg1 bu bili~sel mekanizmalardan biridir (Watt ve ark., 2006). 

Anksiyeteye duyarhhk ile alkol ve madde suiistimali ile arasmda pozitif bir 

korelasyon oldugunu belirten 9ah~malar yap1hm~tir. Bu nedenle, yuksek anksiyete 

hassasiyetinde gozlemlenen madde kullamm1, bireyin olas1 olumsuz deneyimleri 
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d1~salla~tmnas1 iiyin kendini engelleme stratejisi olabilir (Kalyon ve ark., 2016: 241; 

Schwinger ve ark., 2014: 755). 

Bireyler egolan yla ilgili bir degerlendirme yapild1gmda genellikle kendini engelleme 

davram~larma ba~vurur. Ba~kalarmm ki~i hakkmdaki beklentilerinin getinni~ oldugu 

yi.ik kendine zarar veren bireylerde en ohemli endi~e kaynag1chr. Bir bireyin ki~isel 

performans1 degerlendirildiginde, genellikle kendini engelleme egilimi artmaktadir 

(Anli ve ark., 2015: Kalyon ve ark., 2016: 241). 

Bireyin egosunu korumak iiyin bir mekanizma olmasma ragmen, kendini engelleme 

ba~ans1zhk oranmm artmas1 gibi dezavantajlara sahiptir. Baz1 teorisyenlere gore, 

kendini engelleme davram~lan, madde bag1mhltg1, alkolizm ve uzun vadecle 

ba~ans1 zhk gibi kronik y1k1c1 davram~lara yo! a9abilir. Bu nedenle, kendini 

engelleme davram~mt anlama ve ac;1klamaya katktda bulunan 9ah~malara ihtiya9 

duyulmaktad1r (Kalyon ve ark., 2016: 241 ; Schwinger ve ark., 2014: 755). 

Akademik kendini engelleme kavram1; ogrcncinin akademik olarak yetersizligi ve 

ba~ans1zhgm1 me~rula~t1rmak ve boylelikle akademik performansma yonelik 91ktilan 

kendi ki~iligine yonelik yi.iklemcler konusunu belirsizle~tirmek amac1yla kulland1g1 

9c~itli stratejilcri iiyerir. Boylece birey, akademik performans ile l<i~i lik arasmdaki 

i li~kiyi belirsizlqtirir (Midgley, Arunkumar ve Urdan, 1996: 428; Midgley ve Urdan, 

2001: 70; Urdan, 2004: 131). 

Akademik kendini engelleme: ogrencinin ba~kalan tarafmdan bir kusur olarak 

alg!lanabilecek daha buyuk bir kusurunu saklarnak i9in kliiy'i.ik bir kusuru ortaya 

koymas1 olarak kabul edildigi bir clurumdur. Okul ortammda akademik kendini 

engelleme, ogrencinin akademik belirsizlikle kar~1 kar~1ya kalchgmda oz sayg1sm1 

korumaya izin vermektedir. Pek 9ok egitim psikologu, akademik kendini 

engellernenin sadece yetersizlikten otliru <legit, aym zamanda olas1 akademik 

ba~ans1zhklara mant1ksal a91klama liretme ihtiyacmdan kaynakland1gma 

kat1lmaktadtr (Anh vd,, 2018: 1205). 

Akademik kendini engelleme ile yap1lan 9ah~malar incelendiginde gerek betimsel 

gerekse deneysel ara~ttrmal arda bclli bir derse ya da duruma yonelik bir ba~an testi 

uygulanmas1 soz konusudur. Uygulanan ba~an-yetenek testleriyle katrhmcilar 

lizerinde "ba~ans1zhk korkusu" olu~turulmaya c;ah~1 lmaktad1r. Kendini engelleme 

davram~mm ortaya 91kmas1 i9in bireylerin ba~ans1z olma riskinin var olmas1 
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gerekmektedir. Bu nedenle kendini engelleme ile ilgili yapilan tilm c;ah$malar ba$an 

ile ilgi li bir alt yap1 bannd1rmaktadir. Ogrenciler ba$ans1zhk ihtimali ile 

kar$tla$tiklarmda -olas1 akademik ba$ans1zhklanm bilgi ve yetenek azhgmdan daha 

vok bu davram$lara yi.iklemek i9in- 9ah$malanm azaltmak ve ertelemek gibi birtak1m 

clavram$lara ba$VUrur!ar. Bu ogrenciler, tembellik nedeniyle ba$ans1zhgm aptalhk 

nedeniyle ba$ans1zhktan daha iyi olduguna inanmaktad1r (Cavendish, 2004; Dzbe N, 

2013). 

Kendini akademik olarak engelleyen ogrencilerin s1111fta daha az 9aba harcad1klan ve 

daha az ba$anh olduklan i9in bu ortamlarda sogukluk hissettiklerini bildirmi$tir. 

<";i.inki.i ogretmenler genellikle s1111fta sozel ya da davram$sal olarak ba$anh olan 

ogrenciJeri odi.illendirirler, ba$anh ve ba$arISIZ ogrencileri birbirinden aymrlar (Anh 

vd,, 2018: 1205; Urdan ve Midgley, 2001 : 131). 

Derslerinde ba$arISIZ olma beklentisinde olan ogrencilerin bu ba$ans1zhg111 

sonw;:lanyla mUcadele etmek 19111 kendilerini koruyucu stratejilere 

yonelebilmektedir. Bu ogrenciler kendilerini tehditlerden korumak ve 

ba$ans1zhklanm hakh 91karmak i9in akademik olarak kendini engelleme stratejileri 

uygulayabilirler. Akademik kendini engellemeye sahip olan ogrencilerde; di.i$i.ik okul 

ba$ans1, okulclan zihinsel ve davra111$sal uzakla$ma duygusu, egitime kar$I olumsuz 

tutumlar, karamsar bak1$ ac;1s1 ve deprcsif benlik sayg1s1, uyumsuz davram$ ve 

tutumlar, zaman yonetiminde ba$ans1zhklar, etkisiz 9ah$ma ah$kanhklan, olumsuz 

ba$a 91kma stratejileri ve performanslanm $ansa yi.ikleme tespit edilmi$tir (Anh vd,, 

2018: 1200; Leondari ve Gonida, 2007: 605; Urdan ve Midgley, 2001: 131). 

Elliot ve Church (2003: 380) kendini engelleme stratejisini etkileyen degi$kenlerin 

belirlcnmesinin ama9land1g1 9ah$malannda, kendini engelleme ile ba$an ihtiyac1, 

ba~ans1zhk korkusu, smav performans1 ve not ortalamas1 arasmda anlamh ili~kilerin 

bulundugunu saptam1$tir. Dniversite ogrencilerinde yapilan bu c;ah$mada, 

ba$ans1zhk korkulan arttik9a ogrencilerin kendini engelleme stratej ilerine daha fazla 

ba$vurduklan gozlemni$tir. Aynca ogrencilerin not ortalamalan azald1kc;a kendini 

engelleme stratejilerine daha fazla ba$vuracag1 belirtilmi$tir. Not ortalamas1 di.i$i.ik 

bireyler, ba$ans1zhk duygusunu daha fazla ya$ayacaklarmdan, olas1 ba~ans1zhk 

durumu ic;in engeller olu~turmaya ve ba$ans1zltg1 bu engellere yliklemeye egilimli 

olacaktir. Bu ara~tmnanm onemi, kendini engelleme ile akademik ba$an ile ili$kili 

degi$ken1er arasmdaki ili$kilerin belirlenm-esinin yam s1ra performans-kac;mma hedef 
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yoneliminin kendini engelleme ile akademik ba~an 91ktilan arasmda arac1 

deg;i~kenlik etkisinin saptanmasmm ama9Jannu~ olmas1dir (Uzbe N, 2013, 57). 

ilkokul, ortaokul ve lise dtizeyinde toplam 702 ogrenci lizerinde yapilan ara~tlrmada; 

ogrencilcrin kendini engelleme stratejilerini kullanmasmda cinsiyet ve sm1f dtizeyine 

gore anlamh bir farkhhk olmad1g1 sonucuna ula~ilm1~tJr. Yapilan ara~tirmaya gore 

kendini engelleme ile performans hedef yonclimleri arasmda pozitif il i~ki oldugu; 

matematik ba~ans1 arasmda ise negatif ili~ki oldugu saptanm1~tlr (Leondari ve 

Gonida, 2007: 605). 

Akademik kendini engelleme ile ogrenme stilleri arasmdaki ili~kiyi ara~tiran bir 

9ah~mada, kendini engelleme ile benlik kavram1, derin ogrenme ve oz dlizenleyici 

ogrenme stratejileri arasmda negatif; kendini engelleme ile ylizeysel ogrenme ve 

smav kayg1s1 arasmda pozitif bir ili$ki bulunmu~tur. Kendini engelleme davram$1 

ogrencilerin ylizeysel ogrenmelerine sebep olmakta ve ogrenilecek materyalin 

i9selle$tirilmesi i9in bireye imkan saglamamaktadu (Thomas ve Gadbois, 2007: 

115). 

2.3. I>sikolojik Dayamkhhk 

2.3.1. Tamm 

Psikolojik dayamkhhk; olumsuz ~artlarda bile hayata devam edebilme ve geli$meyi 

si.irdlirebilme becerisi olup, ki$iyi olumsuz olaylanndan koruyan psikolojik bir 

slire9tir. Psikolojik dayamkl1hk; ergenin, yliz ylize kald1g1 zor $artlarda dayamkh 

olmas1, umutsuzluga dli$meden azimle 9ah~maya devam etmesi, ba~ans1zhkla 

sonu9lanan denemelerini bir ogrenme stireci gormesi vc psikolojik anlamda dayamkh 

olmas1 a91smdan onemli bir kavramd1r (Hollister-Wagner, Foshee ve Jackson, 2001: 

448; Turgut ve <;apan, 2017: 175). 

TG~inin psikolojik dayamkhhga sahip olup olmad1g1 ~u li9 kriterin saglanmas1yla 

anla~1labilir: 

1- Kendisini fiziksel ve psikoloj ik anlamda zorlayan bir durum la kar$Ila~mas1, 

2- Kenclisini zorlayan bu durumla ba~anh bir $ekilde mlicadele eclebilmesi ve 

sonunda psikolojik yonden saglam olmas1 (bazen minimal cllizeycle bir psikolojik 

rahats1zhk bir ba~an olarak kabul edilcbilmektedir), 
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3- Bu durumu, ki~ isel geli~imi i9in fonksiyonel duruma getirebilmesi (Turgut ve 

<;apan, 2017: 175). 

Psikolojik daya111khhk; bireyin ya~ammda kar~1sma 91kan bir9ok olumsuz ve 

zorlay1c1 ko~ullara kar~1 onu koruyan bir ozelliktir. Psikolojik a<;:1dan dayamkh olan 

bireylerin ya~ad1klan sorunlara kar~1 daha az kayg1 (anksiyete) ve bunahm/9oklintli 

(depresyon) beli1tileri gosterdigi belirlenmi~tir. Psikolojik dayamkhhg1 yliksek 

bireylerin sosyal a<;:1 ve ileti~imcle de aktif ve baskm (lci~ileri etkileme potansiyeli 

yilksek ki~iler) olduklan ; olumsuz, zorlay1c1 ve ki~ide hasar verebilen ko~ullardan 

avantaj saglama glicilne ve esnekligine sahip olduklan ifade edilmektedir (Soysal, 

2016:16). 

Tugade ve Fredrickson (2004: 323) psikolojik dayamkhhg1; zorluga dayanma, 

katlanma, ho~ gorme, uyum saglama ve krizlcri ba~anyla atlatmas1 olarak tarif 

etmi~lerdir. Psikolojik dayamkhligm esnek bir ozellige sahip olclugunu belirten 

ara~tmnac1lar, bu ozelliginclen clolay1 olumsuz olaylar ve zorlay1c1 ko~ullar sonucu 

olu~an fi ziksel ve psikolojik zarann etkisinclen kurtularak, iyi le~me ihtimalini 

arttll'd1g1m belirtmi~lerdir. <;i.inki.i psikolojik dayamkhhg1 yi.iksek olan bireyler A tipi 

ki~ilik ozelligine sahiptir, saghkh bir ya~amlan ve ah~kanhklan vard1r, hayata pozitif 

olarak bakarlar ve olumsuz bile olsa kar~tla~tJklan olaylan birer tecri.ibe olarak 

gorilrler, ge9mi~e degil gelecege odaklamrlar. Bu ki~iler gelecekle ilgili amac;lanm 

kolayhkla belirleyip karar verebilirler. 

Psikolojik dayamkhhgm, bireysel ozellikler ile c;evresel ~artlarm kar~1hkh 

etkile~imlerinin neticesi olduguna dair bir di.i~lince hakimdir. Ki~inin kar~1la~tlg1 

riskli-olumsuz durumlar kar~1smda psikolojik olarak sorun ya~amas1111 engelleyen 

bireysel, sosyal ve ryevresel etkenler vardir. Bu etkenler, destekleyici etkenler olarnk 

adlandmlmaktadir ve risk ctkenlerinin tersi yoni.inde i~lev gormektedir (Prince

Embury, 2010; Turgut ve <;apan, 2017: 175; Zimmerman, 2013). 

2.3.2. Ozellikleri 

Masten ve arkada~lan (1990), psikolojik dayamkhhg1 ortak li9 temel ozellik olarak 

ele a!tm~ttr: 

1- Hayatm tlim zorlnklan ve ac1sma ragmen, olumsuzluklar kar~1smda sabirh - glic;hi 

olmak ve beklenenden daha iyi bir geli~im gostermektir. 
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2- ·Aile i<;:i <;:at 1 ~ma ve bo\)anma gibi strcsli ve riskli hayat ~artlanna bireyin uyum 

saglayabilme yetenegiyle ilgilidir. 

3- Zorunlu go<;:, dogal afetler, sevdigi bir yakmm1 kaybetme, kaza gibi daha <;:ok 

travmatize eden olaylara maruz kahp gi.i<;:IU olabilme durumudur. (Soysal, 2016: 18). 

2.3.3. Etkileyen F'aktorler 

Risk Faktor/eri: Rutter (2006:10) psikolojik dayamkhhkta risk fakt6rlerini; ki~isel, 

ailesel ve toplumsal olmak i.izere i.i<;: grupta tarnmlam1~ttr. 

Ki.)isel risk fakldrleri: Sagltk problemleri, kayg1, cli.i~i.ik benlik sayg1s1, ba~ etme 

rnekanizmalanm etkin kullanamama, kayg1h miza9, zay1f oto kontrol kabil iyeti, 

kendini ifade eclememe, agresif bir ki~ilik yap1s1, cli.i~uk zeka seviyesi ve uyumsuz 

davra111~lar buna ornektir. 

Ailesel riskfaklorleri: Anne ve babasmm bo~anm1~ olmas1, ebeveynlerinden birinin 

vefat etmi~ olrnas1, karde~ler arasmda ge9imsizlikler, kat1 ve ~iddete meyilli bir aile 

tutumu, ailecle ciddi saghk sorunlarmm olmast, istismar ve ihmal ornektir. 

Top/um.ml risk fakti>rleri: Uyu~turucu maclde kullarnm1 ve etilizm, ~iddetin yogun 

ya~and1g1 bir toplum, <;:evrcnin sosyal ve ekonomik yonden dil~ilk refaht, go<; alm1~ 

veya vermi~ olmak, toplumdaki rol model insanlann az olu~u, egitim ve belediye 

hizmetlerinin eksikligi ornek olabilir (Soysal, 2016: 18). 

Koruyucu faktorler: Bireylerin fiziksel ve ruhsal yonden olumlu ozelliklerdir. Bu 

ozelliklcr psikolojik dayamkhhk Uzerinde de olumlu etki etmekte ve milcadele 

kabiliyetini, umut ve hirs1111 arhrmaktadir. 

Koruyucu fakt6rler i.i<;: gruba ayrtlmaktadir; 

1- Ki~isel koruyucu faktorler: Ki~isel 6zsayg1 ve ozgilveninin yliksek olmas1, gi.i<;:lii 

bir karakter ve optimist di.i~Uncelere sahip olma, gelecege yonclik amacmm ve 

umutlu olma, a~k, sevgi, hassasiyet gibi duygusal olaylarla yakmdan ilgilenme, 

pozitif duygulara sahip olma, problem <;:ozi.imilne oclakh bak1~ ay1s1 olmas1, 

sorumluluk sahibi alma d1~a doni.ik!Uk, bilin9lilik gibi faktOrleri kapsamaktad1r. 

2- Ailese/ Koruyucu Faktor/er: Bireyin ailesi ile olan pozitif ileti~imi, anne ve 

babamn birlikte ya~amas1, ailesine baglI, ailesinin de bireye bagh olmas1, ailede 

gorev payla~1m1 olmas1 ve gorevlcrin yerine getiri lmesi, 9ocuklanna ilgili ve 
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koruyucu bir anne - babnya sahip olma, ailesini ilgilendiren konularda birlikte 

hareket edilebilme vc karar verebi lme ornek olarak verilebilir. 

3- Sosyal Kornyucu Faktorler: Yukanda belirtilen faktOrlerin d1$mda kalan ve 

bireyin bulundugu 9evreleri ile ilgili psikoloj ik, fiziksel vc · sosyal destekleri 

kapsamaktad1r (Soysal, 2016: 23). 

Olu~<tn Olumltt Sonu~lar 

Bireyin ki$isel geli$imi ile gorev ve sorumluluklah yerine getirmesi, egitimine 

dcvam etme istegi ve egitim - akademik alanda ba$an, ders d1~ma aktiflik ve 

hobilerinin olmas1, sosyal c;evresiyle olumlu ili~ki ler ii;inde olma, dilrilst, humanist 

ve ban$9il bir dti$i:ince yap1smda olma, sosyal yarchm etkinlikleri ve sivil toplum 

kurulu$larmda aktif olma, kurallara uyma konusunda hassasiyet gosterme, saghkh 

psikolojik yap1s1 ve patolojik di.izeyde psikolojik bozukluk bulgusu olmamas1, 

mutluluk ve ya$ama pozitif bakma duygusunun yliksek olmas1, ya$111a uygun spor 

aktivitelerini tercih etme, samimi arkada~hklar kurma ornek olarak verilebilir 

(Soysal, 2016: 24-25). 

2.3.4. Psikolojik Dayamkhhk vc Ergcnlik 

Ergenlik, htzh degi~imlerin yer ald1g1 bir periyot oldugunclan dolay1 ki$iyi daha 

kolay incinebil ir hale getirebilmektedir. Ergenlik doneminde bireyin kendisini 

psikolojik olarak savunmas1z hissettigi zaman dilimleri daha fazlad1r. "Ornegin, 

ergenler bu donemde anksiyete ve depresyon ile ba~a 91kmak i9in sigara ve alkol 

kullammma yonelebilmektedir (Repetto, Zimmerman ve Caldwell, 2004). 

"Ergenlik doncmincle, baz1 ncgatif olaylar, ~i.iphcsiz ki bireyi olmnsuz 

etkileyebilmektedir. Olumsuz ya~am olaylannm yakm zamanda ve s1k meydana 

gelmesi, ergenin uyum di.izeyi i.izerincle dogrudan etki etmektcdir. Omegin, 

ergenlerin yakm zamanda ya$ad1klan olumsuz olaylar ve psikolojik problemlerin 

art1$1, depresyon, okul ba$ansmda dil$il$, ailesel ili$kilerin bozulmas1 ile ili$kili 

bulunmu~tur. Ergenin psikolojik olarak istismar edilmesi psikolojik dayamkhhg1 

i.izerine olumsuz yonde etki ecler. Ergen a91smdan risk faktorii olu$turan olaylann, 

daha fazla madde kullamm1, su9a kan~ma ve psikolojik sorunla baglantth oldugu 

dikkate almcl1gmda, ergenin ya~acl1g1 olaylann onemi vurgulanmahdir (Arslan, 2016; 

Hsieh vd. , 2016; Turgut ve <;apan, 2017: 175). 
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Ergenlik doneminde; birey <ycvrelerinden alacaklan sosyal destege ihtiya9 

duymaktadufar. Ogretmen ckstcgini hisseden ogrencilerin, depresif belirti lerinde 

azalma ve ozsaygilarmda yiikselme gori.ilmi.i~tlir. Ozetle, ergenlerin algilad1klan 

sosyal destegin psikolojik dayamkh!ik' lari ile yakmdan ili~kili oldugu 

soylenebilmektedir (Larsen, 2010; Reddy, Rhodes ve Mulhall, 2003; Turgut ve 

Capan, 2017: 175). 

Ergen bireylerin psikolojik dayamkhhklan ile ili~kili bir faktorde okul baghhg1, yani 

kendini okuluna ait hissetme derccesidir. (Chapman vd., 2011 ; Turgut ve Capan, 

2017: 175; Wang ve Eccles, 201 3). 

Ergenlikteki fiziksel ve rnhsal olarak saghkh bir gel i~imin, ergenin sonraki geli~im 

donemlerini de saghkh ge9irmelerini saglayacag1 dil$ilnillmektedir. Psikolojik 

dayamkhhk di.izeyleri yeterli olmayan ergenlerin, "geli~im gorevlerini saghkh bir 

~ekilcle atlatmakta zorland1klan ; duygusal, sosyal ve akademik alanda problemler 

ya~ad 1 klan bildirilmektcdir" (France, 2007; Simmons ve Blyth, 2009; Turgut ve 

Capan, 201 7: 175). 

2.4. Ergenlik ve Ergenlik Donemindeki Dcgi~ikliklcr 

Ergenlik (adolesan donem); fiziksel ve psikolojik yondcn bilylimek ve olgunla$mak 

anlamma gelen bir ge9i$ silrecidir. Puberte doneminden eri$kinlik ya$ma kadar 

devam eder. Ergenlik donemi; iklim, cografik yap1, genetik ozellik ve beslenmeye 

bagh olarak degi$ebilmektedir. Yine de Ulkcmiz i9in bir ortalama verilmesi 

gcrekirse; erkeklerin 13-14 ya~lannda, k1zlann ise 12-13 ya~larmda ergenlige gircligi 

soylenebilir (Demirli ve Arslan, 2018; Erdogan, 2014). 

Erikson'un kuranuna gore; ergenlik donemindeki bireyler, kenclilerini ileriye 

ta$tyabilecek ve toplumda yer edinmesini saglayacak bir kimlik olu~turmak ivin 

ugra$maktadll'lar. Bunu ba~arabilmek ivin sosyal (.vportif, sanatsal, yard11n kurulu~lar 

vb.), siyasi veya dini gruplara i.iye olmakta ve kendilcrine belli bir hedef koyup 

(kariyer, meslek veya daha.farkh _va~am amacr) yollar yizmektedirler. Bunu ba~aramayan 

bireyler rol karma~asma dil~mekte ve duygusal 9at1~ma ya~amaktadufar. Bu ay1dan 

degerlendirildiginde ergenlik; kimlik kazammma kar~1 rol karma~asmm ya~and1g1 bir 

donemdir (Burger, 2006; Demirli ve Arslan, 201 8). 
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Ergenlik, ki~inin bin;ok alancla onemli degi$im vc geli$imleri bir arada ya~ad1g1 bir 

si..ireytir. Ergenlik donemindeki ki~i, bir taraftan bu degi~im ·ve geli~imleri ya$arken, 

diger taraftan da ergenden ailesi ve sosyal c;evresiylc degi~en ili$kilerini di..izenlemesi 

ve okul ve egitim ile ilgili gorevleri yerine getirmesi ve smavlarmda ba$anh olmas1 

beklenmektedir. Ergenlik gibi kritik bir geli$im doneminde, ki$inin c;evrenin beklenti 

ve baskilarma ne kadar dayanabildigi ve psikolojik (ruhsal) olarak ne kadar dayamkh, 

saglam ve esnek oldugu aynca onem kazanmaktad1r. Psikolojik dayamkhltk; bireyin 

psikolojisini, bedenini ve davram$ml olumsuz etki edebilecek olaylar ve problemler 

kar$1smda koruyucu bir rol oynar ve . psikolojik bir savunma sistemi olarak 

dil$i.ini.ilcbilir. Psikolojik dayamkhhk di.izeyi daha yi.iksel olanlar, kotti - olumsuz 

olaylar ve hayat tecri.ibeleri kar$ISmda minimal di.izeyde anti-sosyal davram~, 

egitimsel problem ve anksiyete - depresyon gibi sergilemektedir (Goldstein, Faulkner 

vc Wekerle, 2013; Howell, 2011; Turgut ve <;apan, 2017). 

Ergenlik Donemindcki Degi~imlcr 

Ergenlik doneminde bireyin vilcudunda baz1 degi~iklikler gozlenir. Bunlar a$ag1da 

anlat1lmaya c;al1~Ilm1~tlr. 

Fiziksel Degi~im: Bu donemde gozlenene en belirgi fiziksel degi~im bi..iyilmedir. 

Bireyin hareket sisteminde, dolay1s1 ile kemik ve kas dokusunda geli$me ve bi.iyilme 

gozlenir. bzellikle uzun kemiklerin uzama gorilli.ir. i~tah artar ve bunu takiben boy 

ve agirhk artI~1 gozlenir (Yavuzer, 2009). 

Biyolojik Degi~im: Erkeklerde testesteron hormonu (erkeklik hormonu) daha aktif bir 

$ekilcle salgilanmaya ba$lar. Bu hormon etkisi ile erkek qey hi.icreleri (sperm/et) daha 

fazla ilreti lir ve olgunla~arak hareket kabiliyetine sahip olurlar. Vilcut killan 

belirginle$meye ba~lar ve ses kalmla$1r. Parasempatik sinir sisteminin etkisiyle erkek 

i.irerne orgam olan pcnisteki clamarlann kanla clolarak sertle$mesini ve yukan dogru 

diklqmesini (ereksiyon) saglar. Uyanlma sonucunda, parasempatik sinir sisteminin 

etkisiyle penis ucundan ilreme hilcrelerini (sperm) bannd1ran meni (semen) d1$an 

at1hr. D1~an atilma i$lemine ejekulasyon denir 

K1zlarda ise yumurtahklardan (ovmyumlm~ ostrojen hormonu (kadmhk hormonu) 

salgilanmaya ba~lar. Bu hormonun etkisiyle kadmhk fizik ozcllikleri (memelerin 

bi.iyilmesi, koltukalt1 ve genital bolgede killanma vb.) geli$meye ba~lar. Bu hormon 

etkisiyle rahmin (uterus) ic; clokusu (endometriyum) daha fazla kanlanarak ve epitel 
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dokusu kalmla~arak slinger gibi bir tabaka olu~turur. Belirli arahklarda, ostrojenin 

azalmas1yla birlikte enclometriyum bir miktar kanla birlikte doki.ilerek vajinadan 

d1~anya atthr. Bu duruma adet kanamas1 (mensturasyon) denir. . Bu fizyolojik olay 

ortalama 28 gunde bir tekrar eder ki buna da adet donemi (menstruel siklus) ad1 verilir 

(Yavuzer, 2009). 

Duygusal Geli~im: Ergenler bu donemde s1khkla duygulanm kontrol edemezler. 

<;ogu kez duygulan mant1gmm online geyer. Ornegin; ders yah~mas1 gerektigini 

bildigi halde, sinemaya veya kafeye gitmeye karar verir. Aynca aghyorken bir anda 

gi.ilmeye ba~lama gibi baz1 zit duygulan bir arada ya~ayabilmektedirlcr (Demirli vc 

Arslan, 2018). 

2.5. ilgili Ara~tirmalar 

2.5.1 internet Bag11nhhg1 ile i lgili Yap1lan <;ah~malar 

Farkh olyekler kullamlarak yapilan yah~malarda, birbirinden farkhla~an internet 

bag1mhhg1 oranlan rapor edilmi~tir. 

N i ve ark. (2009: 339) yah~malannda 3.557 universite ogrencisinde internet 

bag1mhligmm yaygmhgm1 %6,44 oranmda saptam1~ lard1r. Dniversite ogrencilerinde 

internet bag1mhhg1 oramm Mayda ve ark. (2015: 10) %56,9, Giinliy ve Kayri (2010: 

225) %12,3, Canan ve Ataoglu (2011 : 1710) %9,7, Alayam ve ark. (2015: 385) 

%8,6, Gi.inay ve ark. (2018: 85) %7,8, Din9 ve A~km (2018: 118) %3,4, Ku ve Sulak 

(2014) %1 ,2, Ergin, Uzun ve Bozkurt ise (2013: 27) %0,8 bulmu~lard1r. Bahrainian 

ve ark. (2014: 87) yah~malannda ilniversite ogrencilerinin %40,7'sini internet 

bag1mhs1 olarak belirlemi~, benlik saygISl ve depresyon ile internet bag1mhhg1 

arasmda anlamlt ili~kiler oldugunu gozlemi~lerdir. Taylan vc l~1k (201 5: 861) 

ortaokul ve lise ogrencileriyle yapttklan 9ah~mada internet bag11nhhg1 oranmt %4, l 

bulmu~tur. Yilmaz ve ark. (2014: 137) yalt~malarmcla lise ogrencilerinin %16' sm1 

yilksek duzeyde internet bag1mhs1 olarak tammlam1~lard1r. 

Literattirde internet bag1mhhg1 ile ya~ arasmdaki ili~kide farkh bulgular elde 

edilmi~tir. 

Ni ve ark. (2009: 339) yaptiklan yali~ma sonucu, Cin'de 21 ya~ ilzerindeki bireylerin 

internet bag1mhhg1 puanlannm daha kil9ilk ya~taki bireylere gore yliksek oldugunu 
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tespit etmi~lerdir. Tel ve Koksalan (2009: 265) Ttirkiye'de ogretim iiyeleri iizerinde 

yap1lan ara~tirmada internet kullannn oranmm 30 ya~m altmdaki ogretim iiyelerinde 

daha yi.iksek bulunmu~tur. Buna kar~1hk, Yen ve arkada~lan (2008: 11) Tayvan'da 

ergenler iizerinde yapt1klan i;:ah~mada, ya~ ile internet bag1mhhg1 arasmda anlams1z 

bir ili~ki bulmu~tur. 

Cinsiyet internet bag1mhhgmm onemli bir beLirleyicisidir 've bini~Ok yayma gore 

internet bag1ml1hg1 oranlan ve internet bag1mhhg1 ol9egini puanlan erkeklerde claha 

ytiksek oldugunu gostermektedir. 

Tiirkiye'de yap1lan 9ah~malarda; Ertekin ve ark. (2016: 74), Gi.inay ve ark. (2018: 

85) erkeklerde internet bag1mhhg1 olc;egi puam ve internet bag11nhhg1 riskini ui;: kat 

fazla saptam1~\ardtr. Balta-<;::akll' ve Horzum' un (2008: 200), Fidanc1oglu ve ark. ' nm 

(2009: 6), Kelleci ve ark.'nm (2009: 226), yapt1klan 9ah$malarda da erkeklerde 

ortalama internet bag11nhhg1 ol9egi puam ve internet bag1mhhg1 riskini kadmlara 

gore daha yliksek bulunmu$tur. Olkemizin resmi istatistik kurumu ve istatistiksel 

verilerin almd1g1 bir kaynak olan TOiK (2018) cinsiyete gore internet kullamm 

oranlanm her yil ac;1klamaktad1r. TUiK son verilerine gore erkeklerin %80,4 

kadmlann ise %65,5 oranmda internete baglantl saglad1klan belirlenmi$tir. 

internet bagunhhg1 ile sosyoekonomik statli ve durum arasmda i;:eli$kili ili~ki 

saptanm1$tlr. 

Jackson ve ark. (2003: 85), sosyoekonomik durum (gelir ve egitim diizeyi) ile 

internet kullarnm1 arasmda anlamh bir ili~ki oldugunu, ancak y11lar ii;:erisinde bu 

durumun ortadan kalktig1111 belirtmektedir. Giinay ve ark. (2018: 86)'na gore 

ailesinin sosyoekonomik durumunun kotil oldugunu belirten ogrencilerde ortalama 

Internet bag1mhhg1 olc;egi puam, durumunu iyi ve orta olarak belirtenlere gore daha 

yiiksektir. Demirli ve Arslan (2018) yapttklan i;:ah~mada anne-babas1 bo~anmam1~ 

ergenlerin, anne-babas1 bo~arurn ~ ergenlere gore yoksunluk, i~levselde bozulma ve 

kontrol gii9liigi.i boyutlannda internet bag1mhhg1 olduklanm tespit etmi~tir. 

Bo~anmanm 9ocuklarda yalmzla~ma diirtlisU ile bilgisayar ve internete yonelmeye 

sebep olabilecegini dti$tinmti$lerdir. Aile ili$kisi ve internet bagunhhg1 arasmdaki 

ili~kiyi inceleyen ba~ka bir vah~mada da ~iddetli internet bag1mhhg1 belirtileri olan 

bireylerin aile ili~kilerinde dii~iik memnuniyet oldugu ifade edilmi~tir (Chou vd., 

2015: 125). 
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internetin koti.iye kullamm1 ozellikle lise doneminde olan ogrencilerin ba~an 

durumlanm da etkilemektedir. 

Yavuz (2018: 1075) 2016-2017 ytlmda cgitim goren .lise ogrencileri (464 k1z, 533 

erkek, toplam 997) ile okul ba~nns1 ile internet bag1mhhg1 arasmdaki ili~kiyi 

ara~tnm1~tu. Ara~tlrma sonucuna gore akademik ba~an di.izeyi daha yliksek olan 

ogrencilerin haftahk internet kullamm si.iresi ve internet bag1mhhg1 puanlanmn daha 

di.i~iiktilr. 

K1h9 ve ark. (2016) lise ogrencileri (n= l 742) i.izerinde yaptiklan c;ah~malannda, 

internet bag1mhhgmm oramm ara~tmm~lard1r. <;ah~malarmda ogrencilerin 

% l ,3 ' linlin internet bag1mhs1, % 16,9"unun ise bag1mhhk ic,:in risk grubunda 

olduklanm belirtmi~lerdir. Aynca internet bag1mh\1 g1 ic;in risk faktorlerini; erkek 

cinsiyct, dil~ilk akademik ba~an, zay1f ileti~im becerileri, azalm1~ sosyal destek ve 

yi.iksel baba cgitim cli.izeyi olarak gozlemlcmi~lerdir. 

Jiang (2014) internet bag1mhs1 olan <;inli ergen ogrenciler ilzerinde yapt1g1 bir 

c;ah~masmda (n=594), akademik ba~an ile internet bagunl1hg1 arasmdaki ili~ki 

incelenmi~; ara~tuma sonucunda, internet kullamm yogunlugu yi.iksek olan genc;lerde 

akndemik ba~armm daha c,:ok dti~ti.igil gozlenmi~tir. 

Eldeleklioglu ve Vural-Bat1k (2013) lise ogrencilerinde (n=206) yaptiklan 

c;ah~malannda; internet kullamm si.iresinin uzunlugunun ve di.i~i.ik akademik 

ba~annm, yi.iksek internet bag1mhhg1 puanlan ile ili~kili oldugunu 

gozlemlemi~lerdir. 

Derin (2013 : 56) ortaogretimcleki 794 ogrenci ilzerinde yapttg1 bir ara~tumada da 

benzer ~ekilde di.i~ilk akademik ba~anya sahip ogrencilerin internet bag1mhhg1 

puanlanmn daha yilksek oldugunu bildirmi~tir 

Stavropoulos ve ark. (2013: 570) lise ogrencilerinde (n=2090) akademik ba~ar1 ile 

internet bag1mhhg1 arasmdaki ili~kiyi inceledikleri c,:a!J~malarmda; ogrencilerin 

%3,1 ' inin internet bag1mhs1, %10,7'sinin ise bag1mhhk ic;in risk gurubunda 

oldugunu bildirmi~tir. Aynca akadcrnik ba~anlan dil~i.ik olan ogrencilerin haftahk ve 

gilnli.ik internet kullamm s~ireleri uzun, internet bag1mltl1g1 puanlan ise yi.iksek idi. 

Gencer ve Koc; (2012) lise ogrencileri (n=J 380) lizerinde yapt1klan bir ba~ka 

9ah~masmda ise akademik ba$ar1Sl dii~i.ik ogrencilerin interneti kotiiye ku\lamm 

di.izeyinin daha yi.iksek oldugunu gozlemlcmi~lerdir. 
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Esen ve Siyez (2011 : 132) 700 ergen ogrcnci ilc birlikte yaptik lan ve internet 

bagnnhhgma etki eden faktlirlcri inceled ikleri 9ah~malarmda, akadernik ba~ans1 

di.i~i.ik olan ogrencilerin internet bag1mltltg1 puanlannm yi.iksek oldugunu 

bildirmi~lerdir. 

Glinay ve ark. (2008: 85) internet bag11nhhg1 ile ytl olarak internet kullannn si.iresi 

arasmda bir anlamh ili~ki bulamam1~t1r. Bununla birlikte glinde internette zmnan 

gec;:irme si.iresi ve internet bag1mhhg1 puam arasmda pozitif korelasyon 

bulmu~lardir. Aynca gilnde internette zaman gec;:irme si.iresindeki bir saatlik ait1~m 

internet bag1mhhg1 riskini yakla~1k % 10 artird1g1 belirlenmi$tir. Boonvisudhi ve 

Kuladee, (2017) 9ah$malannda (Ta.yland ' da tip faki.iltesi ogrencileri i.izcrinde 

yap1h111$) gi.inde be~ saatten fazla internette zaman gec;:iren ogrencilerde internet 

bag1mhhg1 riski, internette gi.inde iki saatten az kalanlara gore yakla~1k 2,2 k.at fazla 

bulmu$tur. Dikmcn ve Tuncer (2018: 46) 9alt$malannda meslek yi.iksekokulu 

Cigrencilerinin %40, 7 gibi bilyi.ik bir oranm gi.inde 4-7 saat aras1 internet zzaman 

gec;:irmc silresinin oldugunu ve internetin en 9ok sosyal payla$1m amacma doni.ik 

olarak kullamld1g1m tespit etmi~lerdir. Ara~tirrnaya katilanlann yogun bi9imde 

interneti kullanmasma kar$m internet bag1mltl1g1 oram 9ok di.i~ilk oldugunu 

belirtmi~lerdir. 

Yapilan birc;:ok bilimsel ara~tirmada, internet bag1mhltg1 ile sigara-alkol kullamm1 

arasmda pozitif bir korelasyon oldugu, bag1mh bireylerde alkol, sigara diger madde 

kullammm daha yi.iksek gozlendigi rapor edilmi~tir (Alac;:am ve ark., 2015: 385; 

Greenberg ve ark., 1999: 567). Bununla birlikte, Ti.irkiye' de yapilan bir c;:alt~mada ise 

internet bag1mh1Ig1 ile alkol-sigara kullanm11 arasmda korclasyonun bulunmad1g1 

bildiri1mi$tir (Dine;: ve A$km, 20 18: 11 8). Canan ve Ataoglu' nun (201 1: 1710) 

ger9ekle$tirdiklcri bir ara$tirmada ise sigara kullamm1 ile internet bag1mhhg1 arasnda 

bir il i~ki olmad1g1, buna kar~1hk alkol kullananlarda bag1mlihgmm daha fazla oldugu 

rapor cdilmi$tir. 

Gi.inay ve arkada$1an (2018: 85) 1288 ilniversite ogrencileri ilzerinde yapt1klan 

9ah~mada ogrencilerin %76'smm ki~isel bilgisayara sahip oldugunu; %87.J'ilni.in 

bilgisayardan intcrnete bagland1gm1; %94, 1 ' inin cep telefonundan intemete 

girebilcligini; intcrnete giri$ ycri olarak en c;:ok cep telefonu (%89,6) ve ki$isel 

bilgisayar (%64.8) kulland1klan111 ; okuldaki vc internet kafedeki bilgisayarlan az 

kulland1klan ; internet kullanma nedenleri olarak haberle$me ve sohbet (85,8), 
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eglence- mi.izik-fi lm (%75,5), glinli.i k olaylan izlemc (%74,5), ders kaynaklanna 

ula$ma (%66,5) ve ah~veri$ (%i35, l ) oldugunu bulmu$lard1r. Yaptiklan ara$tnrnaya 

gore; ogrenciler 7,2±73,1 yil si.iresince internet kullanmakta ve gi.inde ortalama 

4,2±3,3 saat internette kalmaktad1r. Gi.inay ve arka<la~ lan (2018: 85) ogrencilerin 

%0,2'si patolojik internet kullamc1s1, %7,S'i "smirh semptom gosteren" olmak i.izere 

toplamda %7,7 oranmda bir internet bag1mhhg1 saptaim~lard1r. Aynca 

9ah~malarmda internet Bag1ml1hk Olc;eginin erkeklerde, 20 ya~m altmdaki 

ogrencilerde ve ekonomik durumunu koti.i olarak ifade edenlerde daha yi.iksek olarak 

bulmu~lard1 r. Gi.inay ve ark. (2018: 85) ara~t1rma grubundaki ogrencilerin Beck 

depresyon ol9egi ile internet bag1mhhg1 ol9egi sonuc;Jan arasmda pozitif yonde 

anlamh bir ili~ki bulmu~tur. Ayn ca depresif belirlenen ogrencilerde internet 

bag1mhhg1 riskini , belirlenmeyenlerc gore yakla~1k %250 oramnda daha yi.iksek 

olarak bulmu~lard1r. 

2.5.2. Akademik Kendini Engcllemc ilc ilgili Yapilan <;:ah~malar 

Elliot ve Church (2003: 380) kcndini engelleme stratejisini etkileyen degi$kenlerin 

belirlenmesinin arna9land1g1 9ah$malarmda, kendini engelleme ile ba~an ihtiyac1, 

ba~ans1zhk korkusu, smav performans1 ve not ortalamas1 arasmda anlamh ili$kilerin 

buhmc!ugunu saptam1$t1r. Dniversite ogrencilerinde yap1Ian bu 9ah~mada, 

ba~ans1zhk korkulan arttikc;:a ogrencilerin kendini engelleme stratejilerine daha fazla 

ba$vurduklan gozlenmi~tir. Aynca ogrencilerin not 01talamalan azald1k9a kendini 

engelleme stratejilerine daha fazla ba$vuracag1 belirtilmi$tir. Not ortalamas1 di.i$i.ik 

bireyler, ba$ans1zltk duygusunu daha fazla ya~ayacaklanndan, olas1 ba~ans1zhk 

durumu i9in engeller olu~turmaya ve b0~ans1zhg1 bu engellere yi.iklemeye egilimli 

olacaktir. Bu ara~ttrmanm onemi, kendini engelleme ile akademik ba~an ile ili$kili 

degi~kenler arasmdaki ili~kilerin belirlenmesinin yam s1ra performans-ka9mma hedef 

yoneliminin kendini engelleme ile akademik ba$an 91kt1lan arasmda arac1 

degi~kenlik etkisinin saptanmasmm ama9lanm1~ olmas1d1r. 

Leondari ve Gonida'mn (2007: 605) ilkokul, 01taokul ve lise dtizeyinde toplam 702 

ogrenci tizerinde yapt1klan c;ah~mada; ogrencilerin kendini engelleme stratejilcrini 

kullanmasmda cinsiyet ve sm1f dtizeyine gore anlamh bir farkhhk olmad1g1 sonucuna 

ula~1hm$tlr. Yapilan ara~tirmaya gore kendini engelleme ile performans hedef 

yonelimleri arasmda pozitif i li~ki olclugu; matematik ba~ans1 arasmda ise negatif 

ili~ki oldtigu saptanm1~t1r. 
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Thomas ve Gadbois' in (2007: 115) akademik kenclini engelleme ile ogrenme stilleri 

arasmdaki ili~kiyi ara~tlrd1klan bir <;ah~mada ise kendini engelleme i le benlik 

kavrmm, derin ogrenmc ve oz duzenleyici ogrenme stratejileri arasmda negatif; 

kendini engellcme ile ylizeysel ogrcr.me ve smav kayg1s1 arasmda pozitif bir ili~ki 

bulunmu~tur. Kendini engelleme davra111~1 ogrencilerin yiizeysel ogrenmelerine 

sebep olmakta ve ogrenilecek materyalin ic;sellqtirilmesi ic;;in bireye imkan 

saglamamaktadir. 

2.5.3. Psikolojik Dayamkhhk ile ilgili Yapilan <;ah~malar 

Tugade ve Fredrickson (2004: 323) psikolojik dayamkhhg1; zorluga dayamna, 

katlanma, ho~ gorme, uyum saglama ve krizleri ba~anyla atlatmas1 olarak tarif 

etmi~lerdir. Psikolojik dayamkhligm esnek bir ozellige sahip oldugunu beli11en 

ara~t1rmac1lar, bu ozelliginden dolay1 olumsuz olaylar ve zorlay1c1 ko~ullar sonucu 

olu~an fi ziksel ve psikolojik zarann etkisinden kurtularak, iyile~me ihtimalini 

arttird1gm1 beli11mi~lerdir. <;unkii psikolojik dayamkhhg1 yiiksek olan bireyler A tipi 

ki~ilik ozelligine sahiptir, saghkh bir ya~amlan ve ah~kanliklan vardir, hayata pozitif 

olarak bakarlar ve olumsuz bile o lsa kar~Jla~tiklan olaylan birer tecri.ibe olarak 

gorUrlcr, ge<;mi~e degil gelecegc odaklamrlar. Bu ki~i ler gelecekle ilgili ama9lanm 

kolayhkla belirleyip karar verebilirler. 

Masten ve arkada~ lan (1990), psikolojik dayamkhhg1 ortak ii<; temel ozellik olarak 

ele alm;~tir: 1- Hayatm tlim zorluklan ve ac1sma ragmen, olumsuzluklar kar~1smda 

sab1rh - gli9li.i o lmak ve beklenenden daha iyi bir geli~im gostermektir. 2- Aile i9i 

9atl~ma ve bo~anma gibi stresli ve riskli hayat ~artlanna bireyin uyum saglayabilme 

yetenegiylc ilgilidir. 3- Zorunlu go<;, dogal afetler, sevdigi bir yakmm1 kaybetme, 

kaza gibi daha 9ok travmatize eden olaylara maruz kahp gii9lii olabilme durumudur. 

Rutter (2006: 10) psikolojik dayamkhhkta risk faktOrlerini ; ki~isel, ailesel ve 

toplumsal olmak i.izere li<; grupta ta111mlam1~tlr. Ki.rise/ risk faktorleri: Saghk 

problemleri, kayg1, di.i~uk benlik sayg1s1, ba~ etme mekanizmalanm etkin 

kullanamama, kayg1h miza9, zay1f oto kontrol kabiliyeti, kendini ifade edememe, 

agresif bir ki$ilik yap1s1, dti5iik zeka seviyesi ve uyumsuz davram~lar buna ornektir. 

Ailesel risk faktorleri: Anne ve babasmm bo~anm1~ olmas1, ebeveynlerinden birinin 

vefat etmi~ olmas1, karde~ler arasmda ge9imsizlikler, kat1 ve ~iddete meyilli bir aile 

tutumu, a ilede ciddi sagltk sorunlanmn olmas1, istismar ve ihmal ornektir. Toplumsal 
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riskfaktorleri: Uyu~turucu madde kulla111rn1 ve etilizm, ~iddetin yogun ya~and1g1 bir 

toplum, yevrenin sosyal ve ekonomik yonden di.i~i.ik refah1, go9 ahm~ veya vermi~ 

olmak, toplumdaki rol model insanlann az olu~u, egitim ve belediye hizmetlerinin 

eksikligi ornek olabilir 
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O<;UNCU BOLUM 

YONTEM 

Bu boltim i9erisinde ara$tn'ma yontemi ele almarak ara$tirmamn modeli, 

ara$hnnanm evreni ve omeklemi, veri toplama ara9lan ve verilerin analizi ile ilgili 

bilgilere yer verilmi$tir. 

3.1. Ara~tirmanm Modeli 

Bu c;ah$mada genel tarama modellerinden biri olan ili$kisel tararna modeli 

kullamlm1$tlr. ili$kisel tarama modelleri, iki ve daha c;ok say1daki degi$ken arasmda 

birlikte degi$imin varhgm1 ve derecesini belirlemeyi amac;layan ara$tlrma 

modelleridir (Dikmen ve Tuncer, 2018). Bu 9ah$mada aynca, internet bag11nhhgmm 

akademik kendini engel\eme ve psikolojik dayamkhhk tizerindeki etkisinin di.izeyi ve 

yontinlin belirlenebilmesi ic;in yol analizi (Path analysis) teknigi kullamlm1~t1r. 

3.2. Evren ve Orneklem 

<;ah$matmzm evrenini ~anlmrfa ii merkezinde ogrenim goren lise ogrencileri 

olu$turmaktad1r. <;ah$mam1zm orneklemini ise ~anhurfa ilindeki dort farkh lisede 

okuyan 575 ogrenci olu$turmaktadir. Orneklem sec;iminde uygun ornekleme yontemi 

kullanilm1$hr. Se9kisiz ornekleme yonteminde evreni olu$turan her elemamn ornege 

girme $ans1 C$ittir (Dikn1en ve Tuncer, 2018). Ara$tlrmaya kat1lan ogrencilerin 

cinsiyetlerine gore dag1hm1 Tablo 3.1 'de gosterilmi$tir. 

Tablo 3.1: Ara$tlrmaya katilan ogrencilerin cinsiyetlerine gore dag1hm1. 

Cinsiyet 

K1z 

Erkek 

f 

289 

286 
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3.3. Veri Toplama Arac;lan 

Bu ara~tmnada veriler "Ki$isel Bilgi Form11" (KBF), "Young internet Bagzmlzlzgz 

Testi-K1sa Formu", "Akademik Kendini Engelleme O!r;egi" ve "Ergen Psikolojik 

Dayamklzlzk Olr;egi" ile elde edilmi~tir. 

Ki~isel Bilgi Formu (KBF): Ara~tmnac1 tarafmdan geli~tiri len formda, 

kat1hmc1lann cinsiyet, ya~, s1m±: algilanan okul ba~ans1 ve alg1lanan anne baba 

tutumu ili~kin sorular yer almaktadir. 

3.3.1. Young internet Bag1mhhg1 Testi-K1sa Formu 

Young (1998) tarafindan geli~tirilen 619ek Pawlikowski ve digerleri (2013) 

tarafmdan k1sa forma donil~tliri.ilmi.i ~ti.ir. Bu ara~hrmada Kutlu ve digerleri (2016) 

tarafmdan Ttirkc;e'ye uyarlanan ol9egin ktsa formu kulla111lm1~tir. 

Ergenler uzerincle yapilan dogrulay1c1 faktOr analizi sonucunda tek boyutlu Young 

internet Bag1mlihg1 Testi-K1sa Formu modelinin uyum indeksi degerleri x,2=141.93, 

sd=51 , RMSEA=0.080, GFI=0.90, CFI=0.90 ve IFI=0.90 olarak saptanm1~tir. Young 

internet Bag1mhhg1 Testi-K1sa Forrnu' nun ergenler i9in faktOr yilkleri 0.49-0.71 

arasmcla degi~mek.tedir. Young internet Bag1mhhg1 Testi-K1sa Formu'nun 

glivenirlik (Cronbach alfa) katsay1s1 0.86 bulunmu~tur. Bu 9ah~ma kapsammda da 

Cronbach Alfa katsay1s1 0.86 olarak bulunmu~tur. 

3.3.2. Akadcmik Kcnclini Engcllcmc Olc;cgi 

Urdan ve Midgley (2001: 131) tarafmdan geli~tiri!mi~ olan Akademik Kendini 

Engelleme Ol9egi Anh ve digerleri (2018) tarafmdan Ti.irk9eye uyarlanm1~ttr. 

Yaptlan ge9erlik ve gi.ivenirlik analizleri sonucunda 619me aracmm 6 madde ve tek 

boyuttan olu~tugu belirtilmi~tir. Olc;ek 5 'li Likert tipindedir. Ol9ek ma<ldelerinden 

alman puanlann yilksek olmas1, bireyin akademik kendini engelleme diizeyinin 

yi.iksek olmas1 manasma gelir. 

Akademik Kendini Engelleme Ol9egi ic;in faktOr yilk degerlerinin 0,635 ile 0,774 

arasmda degi~tigi gorillmektedir. Ol9egin giivenirlik katsaylSl 0,81 olarak 

hesaplanm1~tlr (Anl1 vd., 2018: 1205). Bu 9ah~ma kapsammda da Cronbach Alfa 

katsay1s1 0,78 olarak bulunmu~tur. 
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3.3.3. Ergen Psikolojik Dayamkhhk Ol~cgi 

Bu ol9ek, Bulut, Dogan vc Altundag (2013) tarafmdan ergenlerin psikolojik 

dayamkhhgm1 6!9mek i9in geli$1irilmi$tir. Ol9ek 29 maddeden ile 6 boyuttan 

olu$makta ve dart kategorilik Likert tipi 6l9ekle degerlendirilmektedir. Ol9ekten 

al man yi.iksek puan ergenlerin psikoloj ik dayarnkhligmm artt1gm1 gostermektedir. 

Ol9egin Cronbach Alfa degerleri , 619egin tamarm i9in 0,87, aile destegi boyutu i9in 

0,89, akran destegi boyutu i9in 0,84, okul destegi boyutu i9in 0,81 , .uyum boyutu i9in 

0,70, mi.icadele azmi boyutu i9in 0,67 ve empati boyutu i9in ise 0,61 olarak 

hesaplanm1$tlr (Bulut, Dogan ve Altundag, 2013). Bu 9ah$ma kapsammda da 

Cronbach Alfa katsay1s1 0,73 olarak bulunmu$tur. 

3.4. Vcrilerin Toplanrnas1 ve Analizi 

Verilerin analizinde parametrik testlerin kullamlabilmesi baz1 varsay1mlann 

kar$ilanmasma baghchr. Bumm i9in verilerin normal dag1hma uymas1 ve 

degi$kenlerin homojen olmas1 gerekmektedir. Verilerin normal dagiluna uymad1g1 

veya deg.i$kenlcrin homojen olmad1g1 durumlarda parametrik olmayan testlerin 

kullamlmas1 daha gi.ivenilirdir. 

Veri analizincle SPSS 25.00 paket progrmm kullamlm1$tir. Veriler ortalama ve 

standart sapma olarak verilmi$tir. Verilerin normal dag1hma uygunlugu ve 

degi$kenlerin homojenitesi ise Kolmogorov-Smirnov testi ile analiz eclilmi$tir. 

Ara$tirma deg,i$kenlerindeki anlamh farkhla$malar i9in iki gruplu deg1$kenlerde 

bag1ms1z orneklemler Indepented Samples T testi, i.i9ten fazla gruplar sliz konusu 

oldugunda ise fork bag1ms1z orneklemler One-way ANO VA testi kulla111lm1$ttr. 

Degi$kenler aras1 ili$ki Pearson korelasyonu ile hesaplanm1$tlr. internet 

bag1mhhgmm akademik kendini engelleme ve psikolojik dayamkhl!k iizerindeki 

etkisi ise yol analizi teknigi ile incelenmi$tir. 

<;::ah$mada verilerin analizlerincle hata pay1p<O,05 olarak ahmn1$tir. Bununla birlikte 

p<0,01 ve p<0,001 anlamhhk di.izeyleri de belirtilmi$tir. 
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DORDUNCU BOLUM 

ARASTIRMA BULGULARI 

Ara$tlrmamn bu boltimunde ara$tmnaya katilan ergenlerin internet bag1mhhgmm 

cinsiyete, ya$a, alg1lanan okul ba~ansma ve algilanan anne baba tutumuna gore 

farkhla$1P farkhla$mad1g1 incelenmi$tir. Bunun dt$mda ergenlerin internet 

bagnnhhg1 duzeyi, akademik kendini engelleme ve psikolojik dayamkhhk duzeyleri 

arasmda anlamh ili$ki olup olmad1g1 incelenmi$tir. Bu 9ah$mada aynca ergenlerin 

internet bag1mhhgmm akademik kendini engelleme ve psikolojik dayamkhhk 

lizerindeki etkisi de incelenmi$tir. 

Bu c;ah$mada oncelikli olarak ergenlerin internet bag1mhhgmm baz1 demografik 

dcg:i$kenlere gore farkhla$1P farkhla$nrnd1gma bak1lm1$t1r. internet bag1mhhgm111 

cinsiyete gore kar$1la$ttrmas1 Tablo 4.1' de verilmi$tir. 

Tablo 4.1: internet bag1mhhgmm cinsiyet degi$ken.ine gore t-testi analizi sonrn;:lan. 

Degi~ken Cinsiyet N x SS t p 

Cntcrnet K1z 289 2.04 0.75 
-2.32 0.021 * 

Bag1mhhg1 Erkek 286 2.18 0.63 

* p < 0.05 

Tablo 4.1 'de gorlilc\ugu gibi ara$tmnanm orneklem grubunu olu$turan ergenlerin 

cinsiyetlerine bagh olarak N sayilan , ortalamalan, standart sapmalan verilmi$ ve 

ergenlerin internet bag1mhhg1 ol9eginden alchklan puanlar arasmdaki farkhhk 

cinsiyet degi$kenine bagh olarak t testi ile incelenmi$tir. Bu sonu9lara gore k1z 

ergenlerin internet cH9eginden ald1klan puanlann ortalamas1 2,04, erkek ergenlerin 

alchklan puanlann ortalarnas1 ise 2, 18'dir. Bu iki grubun puanlan arasmdaki farkhhk 

istatiksel olarak anlamh bulunmu$tur (t= -2,32, p <0.,05). Bu sonuca gore erkeklerin 

internet bag1mhhg1 dtizeyinin kizlara gore anlamlt bir $ekilde daha yi.iksek oldugu 

soylenebilir. 

internet bag1mhhgmm ya$ degi.$kenine gore ortalama ve standart sapma degerleri 

Tablo 4.2' de verihni$1ir. 
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Tablo 4.2: Ergenlerin internet bagunhltklannm ya~ degi~kenine gore betimsel 

istatistikleri. 

Ya~ N x SS 

14 ya~ 67 2.01 0.63 

internet 
15 ya~ 209 2.10 0.72 

16 ya~ 226 2.16 0.67 
Bagnnhltg1 

17 ya~ ve 
73 2.08 0.73 

uzeri 

Tablo 4.2 incelendiginde 14 ya~mdaki ergenlerin internet bag1mhhg1 puan ortalamas1 

(=2.01), standart sapmas1 (SS=0.63); 15 ya~mdaki ergenlerin internet bag1mhhg1 

puan ortalamas1 (=2.10), standart sapmas1 (SS=0.72); 16 ya~mdaki ergenlerin 

internet bag1mhhg1 puan ortalamas1 (X=2.16), standart sapmas1 (SS=0.67), 17 ya~ ve 

ilzeri ergenlerin internet bag1ml1hg1 puan ortalamas1 (X=2.08), standart sapmas1 

(SS=0.73) olarak bulunmu~tur. 

Bu degerlere uygulanan tek yonlU varyans analizi sonu9lan Tablo 4.3'de 

gosterilmektedir. 
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Tablo 4.3: Ergenlerin internet bagnnhhgmm ya$ degi$kenine gore varyans analizi 

sonuylan. 

Varyansm Karelcrin Karelerin 
df F p 

Kaynag1 Toplam1 Ortalamas1 

internet 
Gruplar 

1,21 3 0,40 
Aras1 

Bag1mhhg1 
Grup ir;i 274,94 571 0,48 

0,84 0,47 

Topi am 276,15 574 

Tablo 4.3 ' de ergenlerin ya$larma gore internet bag1mhhg1 ol9eginden ald1klan 

puanlar arasmdaki fark1 belirlemek amac1yla yap1lan varyans analizi sonucunda 

ergenlerin internet bag1mhhg1 olr;eginden ald1klan puanlann ortalamalan ar;1smdan 

istatiksel olarak anlamh bir fark bulunmam1$tU (F(3-571): 0.84, p>0,05). 

Ergenlerin algilanan okul ba$anlarma gore internet bag1mhhg1 ortalamalan, N 

say!lan ve standart sapmalan Tablo 4.4'de gosterilmi$tir. 

Tablo 4.4: Ergenlerin internet bagunhhklarmm algilanan okul ba$ans1 degi$kenine 

gore betimsel istatistikleri. 

Okul Ba~aris1 N x SS 

<";ok Dil$ilk 55 2,46 0,67 

internet 
Dil$ilk 86 2,37 0,82 

Orta 302 2,03 0,66 
Bag1mhhg1 

Yilksek 111 1,99 0,55 

<;ok Yilksek 21 1,95 0,73 

Tablo 4.4 incelendiginde okul ba$ansm1 r;ok dil$lik olarak alg1layan ergenlerin 

internet bag1mhhg1 puan ortalamas1 (X=2.46), standart sapmas1 (SS=0.67); okul 

ba$ansm1 dil$lik olarak algilayan ergenlerin internet bag11nhhg1 puan ortalamas1 

(X=2.37), standart sapmas1 (SS=0.82); okul ba$ans1m orta olarak alg1layan 

ergenlerin internet bag1mhhg1 puan ortalamas1 (X=2.03), standart sapmas1 

(SS=0.66), okul ba$ansm1 yiiksek olarak alg1layan ergenlerin internet bag11nhhg1 
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puan ortalamas1 (X= L99), standart sapmas1 (SS=0.55), okul ba~ansm1 <;ok yi.iksek 

olarak algilayan ergenlerin internet bag1mhhg1 puan ortalamas1 (X= l ,95), standart 

sapmas1 (SS=0.73) olarak bulunmu~tur. 

Bu degerlere uygulanan tek yon li.i varyans analizi som1<;lan Tablo 4.5'de 

gosterilmi~tir. 

Tablo 4.5: Ergenlerin internet bagtmhltgmm algilanan okul ba~ans1 clegi~kenine 

gore varyans analizi sonu<;lan. 

Varyansm Karelerin 

Kaynag1 Toplam1 

internet 
Gruplar 

Aras1 
16,80 

Bag1mhhg1 
Grup i<;i 259,35 

Top lam 276,15 

df 
Karclerin 

Ortalamas1 

4 4,20 

570 

574 

0,45 

f p 

9,23 0,00 

Tablo 4.S ' cle ergenlerin alg1Jad1klan okul ba~anlan ile internet bag1mhl1g1 

ol9eginden ald1klan puanlar arasmdaki fark1 belirlemek amac1yla yapilan varyans 

analizi sonucunda ergenlerin internet bag1mhhg1 ol<;eginden ald1klan puanlarm 

ortalamalan a<;1smdan istatiksel olarak anlamh bir fark bulunmu~tur (Fc4-570):9.23, 

p<0,05). Analiz sonucunda elde edilen bu farkm okul ba~ansmm hangi boyutundan 

kaynakland1gm1 belirlemek amac1yla yapilan "Bonferroni Testi" sonucunda 

ergenlerin internet bag1mhhg1 ol9eginden ald1klan puanlar a<;lSlndan alg1lanan <;ok 

di.i~i.ik okul ba~ans1 ile orta, yi.iksek ve <;ok yi.iksek okul ba~ans1 arasmda anlamh 

ili~kiler bulunmu~tur. Alg1lanan okul ba~anlan ortalamalanna bakild1gmda okul 

ba~ans1 alg1s1 olumlu olarak arttik9a internet bag1mhhg1 ortalamas1 da di.i~mektedir. 

En di.i~iik internet bag1mhhgma sahip grup okul ba~ansm1 c;ok yi.iksek olarak 

alg1layan grup oldugu gori.ilmektedir. Ergenlerin alg1Janan anne baba tutumuna gore 

internet bag1mhhg1 ortalamalan, N say1lan ve standart sapmalan Tablo 4.6'da 

gosterilmi~tir. 
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Tablo 4.6: Ergenlerin internet bag1mhhklanmn algilanan anne baba tutumu 

degi~kenine gore betimsel istatistikleri . 

Anne baba tutumu N x SS 

ilgisiz 54 2,30 0,73 

internet 
Otoriter 97 2,23 0,63 

Koruyucu 211 2,15 0,69 
Bag1mhhg1 

Demokratik 213 1,97 0,69 

Tablo 4.6 incelendiginde anne baba tutumunu ilgisiz olarak algilayan ergenlerin 

internet bag1mhhg1 puan 011alamas1 (X==2.30), standai1 sapmas1 (SS=0.73); anne 

baba tutuinunu otoriter olarak algilayan ergenlerin internet bag1inhhg1 puan 

ortalamas1 (X=2.23), standart sapmas1 (SS=0.63); anne baba tutumunu koruyucu 

olarak alg1layan ergenlerin iriternet bag11n hhg1 puan ortalamas1 (X=2. l 5), standart 

sapmas1 (SS=0.69), anne baba tutumunu demokratik olarak algilayan ergenlerin 

internet bag1mhhg1 puan ortalamas1 (X= l.97), standart sapmas1 (SS=0.69) olarak 

bulunrnu~tur. 

Bu degerlere uygulanan tek yonlil varyans analizi sonu9lan Tablo 4.7'da 

gosterilmi~tir. 

Tablo 4.7: Ergenlerin internet bag1mlihgmm a\gilanan anne baba tutumlan 

degi~kenine gore varyans analizi sonU<; lan. 

Varyansm Karelcrin Karelcrin 
df f p 

Kaynag1 Toplam1 Ortalamas1 

internet Gruplar Aras1 7,75 3 2,59 

Bag1mhhg1 Grup ir;i 268,40 571 0,47 5,49 0,01 

Toplam 276,15 574 

Tab lo 4. 7' de ergenlerin alg1lad1klan anne baba tutumlan ile internet bag1mhhg1 

ol9eginden ald1klan puanlar· arasmdaki farkt belirlemek amac1yla yap1lan varyans 

analizi sonucunda ergenlerin internet bag1mhhg1 ol9eginden ald1klan puanlann 
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ortalamalan a91smdan istatiksel olarak anlamh bir fark bulunmu~tur (f:S.49, p<0,05). 

Analiz sonucunda elde edilen bu farkm anne baba tutumunun hangi boyutundan 

kaynakland1g1111 belirlemek amac1yla yap1lan "Bonfenoni Testi" sonucunda 

ergenlerin internet bag1mhhg1 ol9eginden ald1klan puanlar ay1smdan algtlanan anne 

baba tutumlarmdan clemokratik tutum ile ilgisiz, otoriter ve koruyucu tutumlar 

arasmda anlamh il i~kiler bulunmu~tur. Alg1lanan annc baba tutumlan ortalamalanna 

bak1ld1gmda anne baba tutumunu demokratik olarak algiiayan ergenlerin internet 

bag1mhhklanmn en dil~ilk oldugu gi::irillmektedir. Anne baba tutumlanm ilgisiz 

olarak algtlayan ergenlerin internet bag1mhhg1 ise en yliksek duzeyde oldugu 

gi::irlilmektedir. 

Ara~tirmanm bir diger problem cumlesi olan ergenlerin internet bag1mhhg1, 

akademik kendini engellemc ve psikolojik dayamkhhk arasmda anlamh ili~ki var 

m1dir? sorusuna yamt bulabilmek i9in ergenlerin internet bagnnhl1g1, akademik 

kcndini engelleme ve psikolojik dayamkhhklan arasmda ili~kiler Pearson Momentler 

<;::arp1m1 ile incelenmi~tir. Ergenlerin internet bag1mlihg1 ile akademik kendini 

engelleme ve psikolojik dayamkhhklan arasmdaki ili~kileri belirlemek amac1yla 

yaptlan korelasyondan elde edilen bulgular Tablo 4.8'de gi::isterilmi~tir. 

Tablo 4.8: internet bag1mhhg1 ile akademik kendini engelleme ve psikolojik 

dayamklthk arasmdaki korelasyonlar. 

internet Bag1mhhg1 

Akaclemik kendini 

engelleme 

Psikolojik clayamkhhk 

* p<0.05 

** p<0.0 1 

internet 

Bag1mhhg1 

0,278** 

-0,271** 

Akademik 

kenclini engelleme 

- 0,087* 

Psikolojik 

dayamkhhk 

Tablo 4.8'de ara~ttrmanm i::irneklem grubunu olu~turan ergenlerin internet bag1mhhg1 

ile akademik kendini engelleme ve psikolojik dayamkhhk puanlan arasmdaki 

korelasyon katsaydan verilmi~tir. internet bag1mhhg1 ile akademik kendini 
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engelleme ve · psikolojik dayamkl1 ltk puanlan arasmdaki korelasyonlar Pearson 

Momentler <;arpnm Korelasyon Katsay1s1 ile incelcnmi~tir. 

Degi~kenler arasmdaki ili~kilere bakt1g1m1zda, ergenletin internet bag1mhhg1 ile 

akaclemik kendini engclleme arasmda pozitif yonlti anlamh bir ili~ki bulunmu~tur 

(r:::0,28; p<0,01). Ergenlerin internet bag1111hhg1 ile psikolojik clayamkhhklan 

arasmcla ise negatif yonlti anlamh bir ili~ki oldugu bulunmu~tur (r= -0,27; p<0,01). 

Akaclemik kcndini engelleme ve psikolojik dayan1khhk arasmdaki ili~kiye 

bakild1gmda ise yine negatif yonlil anlamh bir i l i~ki oldugu gortilmektedir (r= -

0,087; p<0,05). 

Bu ara~tirmada aynca ergenlerin internet bag1mhhgmm akademik kendini engclleme 

vc psikoloj ik dayamkhhk i.izerindeki etkisi de incelcnmi~tir. Bu amaca ili~kin 

bulgular incelenirken yol analizi teknigi knllamlm1~hr. Yol analizi uygulanan 

moclelin son haline yonelik uyum indeks clegcrleri Tablo 4.9' da sunulmu~tur. 

Tablo 4.9: Degi~kenler arasmdaki yo! analizi 

Kikarc sd p SRMR GFI CFI RMS EA 

Model 0.092 1 0,76 0,005 1,00 1,00 0,00 

Modele ili~kin iyilik uyum in<leksi clegerleri incelendiginde, SRMR vc RMSEA 

degerleri istenilen kritik degcr olan .05 degerinin altmda bulunmas1 model ile veri 

scti arasmda iyi uyum oldugunu gostermektedir. Aynca GFI ve CFI degerleri 

istenilen kritik deger olan .90 degerinin usti.inde bulunmas1 modelin iyi uyum 

degerlerine sahip oldugunu gostcrmektedir (Bryne, 2010). 

Ergenlerde internet bag1mhhg111m akademik kendini engelleme ve psikolojik 

dayamkhhk tizerindeki etkisini ortaya koyan model Sekil 4.l 'de sunulmu~tur. 

47 



Sekil 4.1: Ergenlerin internet bag1mhhgmm akademik kendini engelleme ve 

psikoloj ik dayamkhhk lizerindeki etkisine yonelik model. K1saltmalar: int_bag: 

internet bag1mllhg1; ak_ ken _eng: akademik kendini engelleme; epdo: ergen psikolojik 

dayanak/Jbk 

ak_ken __ eng 

int_ bag 

epdo 

~ekil 4.1 'deki modele ili~kin etkiler incelendiginde, internet bagnnhhg1 clegi~keninin 

akademik kendini engelleme degi$keni l.izerinde (/J=0,28; p<0.01) anlamh bir etkiye 

sahip oldugu gorillmektedir. internet bag1mhhgmm akademik kendini engelleme 

degi$keninin %8'ini yordad1g1 gorlilmektedir. internet bag1mhhg1 degi$keninin 

psikolojik dayamkhhk degi$keni ilzerinde ise (/J=--= -0,27; p<0.01) yine anlamh bir 

etkiye sahip oldugu gorillmektedir. internet bag1mhhgmm psikolojik dayamkhhk 

degi~keninin %7'sini yordad1g1 gori.ilmektedir. 
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5.1. Sonu~ 

BESiNCi BOLUM 

TARTISMA VE DEGERLENDiRME 

internet bag1mhltg1 bir9ok degi~ken ile ili~kili olan ve yaygm olarak gorulen sagltk 

problemidir. 

Erkeklerin internet bag1mhhg1 duzeyi, krzlarm internet bag1mhhg1 di.izeyine gore 

anlamh bir ~ekilde daha yilksektir. 

internet bag1mhhg1, okul ba~ans1 alg1sma gore anlamlt bir ~ekilde farkhla~maktadrr. 

Okul ba~ansr alg1s1 olumlu olarak artt1k9a internet bag1mhltg1 ortalamas1 

di.i~mektedir. En du~uk internet bag1mhhgma sahip grup okul ba~ansmr 9ok yi.iksek 

olarnk algrlayan gruptur. 

internet bag1mhltg1, algilanan anne-baba tutumuna gore anlamh bir ~ekilde 

farkltla~maktadir. Anne baba tutumunu demokratik olarak algrlayan ergenlerin 

internet bag1mhhg1 en di.i~i.ikti.ir. Anne baba tutumlanm ilgisiz olarak alg!layan 

ergenlerin internet bag11nhl1g1 ise en yilksek di.izeydedir. 

Ergenlerin internet bag1ml1hg1 ile akademik kendini engelleme duzeyleri arasmda 

pozitif yonlil anlarnli bir ili~ki vardtr. 

Ergenlerin internet bag1mhhg1 ile psikolojik dayamkhhk arasmda negatif yonli1 

anlamh bir ili ~ki vardrr. 

Akademik kendini engelleme ve psikolojik dayamkhhk arasmda yine negatif yonlil 

anlamlt bir i li~ki vard1r. 

internet bag1mhhg1; akademik kendini engelleme degi~keni Ozerinde anlamh bir 

etkiye sahiptir. internet bag11nhhg1; akademik kendini engelleme degi~keninin 

%8' ini yordar. 

internet bag1mhhg1; psikolojik dayamkhhk degi~keni i.izerinde anlamh bir etkiye 

sahiptir. internet bag1ml1hg1 psikolojik dayamkhhk degi~keninin %7'sini yordar. 
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5.2. Gcncl Tartl~ma ve Dcgerlendirme 

Ara$t1rma11111 bu bollimiinde ara~tlrrnaya kat1lan crgcnlerin internet bagnnhhgmm 

cinsiyete, ya~a, alg1lanan oklil ba~ansma ve alg1lanan anne baba tutumuna gore 

farkhla~1p farkhla~mad1g1 literatOr q liginde tartl~1hm~ ve degerlendirmeye 

c;:alt~tln11 ~tir. 

Aynca ergenlerin internet bag1mhl!g1 dUzeyi, akademi!c kendini engelleme ve 

psikolojik dayamkhhk. dilzeyleri arasmda anlamh ili~ki olup olmad1g1 tait1~1lm1~ ve 

degerlendirmelere yer verilmi~tir. 

5.2.l. internet bag1mhhg1 ve cinsiyet arasmdaki ili~ki 

Bu c;:ah~mada erkek ergenlerin internet bagnnhhgmm, k1z ergenlerin internet 

bag11nhgmdan daha yi.iksek oldugu bulunmu~tur. iki grubun puanlan arasmdaki 

farkli hk istatiksel olarak anlamhdir. 

Literati.ir incelendiginde birc;:ok c;:ah~mada internet bag1ml1hg1 oranlan ve internet 

bag1mhhg1 puanlan erkeklerde ktzlara gore daha yUksek olarak bulunmu~tur (Leung 

ve Lee, 2012; Tsai, vd., 2009; Younes vd., 2016). Tilrkiye'de yap1lan c;:ah$malarda da 

Ertekin ve ark. (2016: 74), Gilnay ve ark. (2018: 86) erkeklerde internet bag1mhhg1 

puam ve internet bag11nhhg1 riskini tic;: kat fazla saptam1~lard1r. Balta-('.aktr vc 

Horzum'un (2008: 200), Fidanc10glu ve ark. ' nm (2009: 6), Kelleci ve ark. ' mn (2009: 

226), yapt1klan c;:ah~malarda da erkeklerde ortalama internet bag1mhhg1 puam ve 

internet bag1mhhg1 riskini kadmlara gore daha yi.iksek bulunmu$tur. 

Erkek ogrencilerde internet bag1mhhg1 ve internet bag1mhhg1 riski oram daha 

yilksek olu~unun nedenleri arasmda; internet kullannrn oranmm erkeklerde <laha 

yilksek (Balta-<;::ak1r ve Horzum, 2008: 200; Dikmen ve Tuncer, 2018: 44) olu$u, 

tilkemizde ozellikle dogu illerimizde kadmlann egitim seviyelerinin dii$ilk olmas1 

(Boltikba~ ve Y1ld1z, 2005: 107; TOiK, 2018), intcrnetin yaytlmaya ba~lad1g1 ilk 

y1llarda, kullamc1lann c;:ogunun erkek olmas1 (Dikmcn ve Tuncer: 44, 2018; Gilnay 

vd, 2018: 85) ve halen internet kafeye giden bireylerin bilyi.ik bir kism1m erkeklerin 

olu~turmas1 gosterilmektedir. 

Bununla birlikte, TUiK (2018) son vcrilerine gore erkeklerin kadmlara gore daha 

fazla oranda internete baglanti saglad1klan bclirlenmi!;>tir. Bu oranlar cinsiyete dayah 

kullammm birbirine gittikc;:e yakla~tig1111 gostermektedir. internet kullammmm daha 

da yaygmla!;>mas1yla bu farkm azalmas1 beklenmektedir. Kadmlarla erkekler 
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arasmdaki internet kullamrru ve ilgili farkhhklann azalmas1, internet bag1mhhg1, 

internet bag1mhhg1 riski ve ilgili farkhhklann da azalmasma sebep olmaktadir 

(Balta-C:::akir ve Horzum, 2008: 200; Bohikba$ ve Yild1z, 2005 : 107; Dikmen ve 

Tuncer, 2018: 44; Glinay vd, 2018: 85). 

5.2.2. internet bag1mhhg1 ve ya~ arasmdaki ili~ki 

Bu <;al.1$mada 14 ile 17 ve lizeri ya$ arasmdaki ogrencilerin internet bag1mhhgm1 

degerlendirmeye <;ah$tlk. C:::ah$mam1zda 14, 15, 16 ve 17 (ve lizeri) ya$mdaki 

ergenlerin internet bag1mhhg1 puan ortalamalan s1ras1yla 2,01, 2, 10, 2, 16 ve 2,08 

olarak bulunmu$tur. Bu sonw;:Jara gore internet bag1mhhg1 puan ortalamalan 14-16 

ya$ arasmda yava$ da olsa artmaktad1r. Ancak yap1lan varyans analizi sonucunda bu 

puanlarm ortalamalan a<;1smdan istatiksel olarak anlamh bir fark bulunmamt$t1r. 

Literati.irde internet bag1mhhg1 ile ya$ arasmdaki ili$kic!c farkh bulgular elde 

edilmi$tir. Ni ve ark. (2009: 339) <;in' de 21 ya$ lizerindeki ogrencilerin internet 

bag1mhl1g1 puanlanm, ki.i9Uk ya$taki ogrencilerden ytiksek tespit edilmi$tir. Tel ve 

Koksalan (2009: 265) Ttirkiye'de ogretim Uyeleri lizerinde yap1lan ara$ttrmada 

internet kullamm oranmm 30 ya$m altmdaki ogretim Uyelerinde daha yi.iksek 

bulumnu$tur. Buna kar$1hk, Yen ve arkacla$lan (2008:12) Tayvan'da ergenler 

iizcrinde yapt1klan 9ah$mada, ya$ ile internet bag1mhhg1 arasmda anlamh bir 

farkhhk bulamam1$tir. Bu 9ah$ma da ara$t1rmaya katilan ogrencilerin ya$ arahgmm 

dar olmas1 nedeniyle rakamsal degi$iklikler g6rtilse de bu fark istatistiksel olarak 

an}amh degildi. Ya$ arahg1 daha da artmlsa bu farkm anlamh 91kabilecegi 

si)yJenebilir. 

5.2.3, internet bag1mhhg1 ve okul ba~arm arasmdaki ili~ki 

Bu 9ah$mada internet bagnnhhg1 puan ortalamas1 a91smdan; okul ba$ans1111 9ok 

cli.i$i.ik olarak algilayan ergenlerde internet bag1mhhg1 yi.iksek, okul ba$ansm1 9ok 

yUksek olarak algtl ayan ergenlerde internet bag1mhhg1 daha di.i$lik olarak 

bulunmu$tur. internet bag1mhhg1 puan ortalamas1 ile okul ba$ans1 alglSl arasmda ters 

orant1 oldugu gori.ilmektedir. Ergenlerin algilad1klan okul ba$anlan ile internet 

bag1mhhg1 ol9eginden ald1klan puanlar arnsmdaki farki belirlemek amac1yla yapilan 

varyans analizi sonucunda puanlann ortalamalan a91smdan istatiksel olarak anlamh 

bir fark buhmmu$tur. Bu farkm okul ba$ar1s1111n hangi boyutundan kaynakland1gm1 

belirlcmek amac1yla yap1lan test sonucunda internet bag1mhhg1 ol9eginden ald1klan 
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puanlar a<;1smdari alg1lanan 9ok dti~lik okul ba~ans1 ilc orta, yUksek ve s;ok yi.iksek 

okul ba~ans1 arasmda anlamh ili;;kiler bulunmu~tur. Alg1lanan okul ba~anlan 

ortalamalanna bak1ld1gmda okul ba~ans1 alg1s'1 olumlu olarak artt1kc;a internet 

bag1mhhg1 ortalamas1 da di.i~mektedir. En cli.i;;tik internet bag1mhhgma sahip grup 

okul ba~ans1m s;ok yi.iksek olarak alg1layan grup oldugu gori.ilmektedir. 

Ortaogretim donemindeki gen<; bireyin biyolojik ve fiziksel deg;i~imi (ergenlik), 

psikolojik ve sosyal deg;i~imlerini de bcrabcrinde getirmektedir. Ergenlerin gelecek, 

okul ba~ans1 ve OSS ile ilgili kayg1s1 bireyin kafas1111 kan~t1rabilmekte ve psikolojik 

olarak anksiyeteye ve depresyona neden olabilmektedir (Mossbarger, 2008). 

Internet bag1mhhgmm okul ba~ansm1 olumsuz olarak etkiledigini (veya tam te1~si 

olarak okul ba~ansnidaki dil~U;;i.in internet bag1mhhgrna neden oldugunu) gosteren 

bir9ok 9ah~ma vardlr (Derin, 2013: 56; Eldeleklioglu ve v ·ural-Bat1k, 2013; Esen ve 

Siycz, 2011: 132; Stavropoulos ve ark., 2013: 570; Yavuz, 2018: 1075). Burada 

neden sonus; i!i;;kisi kesin degi ldir. 

Jiang (2014) internet bag1mhs1 olan <;inli ergen ogrenciler ilzerinde yaptlg1 bir 

9ah~masmda, akademik ba~an ile internet bag1mhhg1 arasmdaki ili~ki incelenmi;;; 

ara~tmna sonucunda, internet kullamm yogunlugu yi.iksek olan gen9lerde akademik 

ba;;armm daha 9ok dti~ti.igli gozknmi~tir. 

Yapilan bir s;ah;;mada; 2016-2017 y1llan arasmda istanbul' da yer alan ortaogretim 

kurumlanndaki ogrencilerde internet bag1mhhg1 ile okul ba~ans1 arasmdaki ili~ki 

ara~tmlm1~tir. <;ah~manm sonus; raporunda akademik ba~ans1 yilksek olan 

ogrencilerin internet bag1mhhg1 puanlan ile haftahk internet kullamm silreleri daha 

di.i~ilk oldugu bildirilmi~tir (Yavuz, 2018: 1075). 

Dlkemizde yap1lan bir yah~macla; 15-18 ya~ arahgmda 206 lise ogrencisinde 

akademik ba;;an, intemette kalman si.ire, yalmzhk ve utanga9hgm internet bag1mhhg1 

i.izerindeki etkisini incelenmi~tir. Ara~tmna sonucurida dl.i~iik, orta ve yilksek 

akademik ba~ans1 olan ogrencilerin internet bagnnhhg1 puanlan arasmda ar1lamh 

fark bulunmu~ ve akademik ba$ans1 dil~Uk olanlarda internet bag1mhhg1 puanlan 

daha yi.iksek izlenmi;;tir (Eldeleklioglu ve Vural-Bat1k, 201 3). Tlim bu c;ah~ma 

sonuc;lan bu 9ah~manm sonw;lan ile paraiellik gostermektedir. 

52 



S.2.4. internet bag1mhhg1 vc mine baba tutumu arasmdaki ili~l<l 

Bu 9ah~mada ergenlerin internet bag1mhlig1 puan 011alamas1; anne baba tutumunu 

ilgisiz olarak alg1layanlarda 2,30, otoritcr olarak alg1layanlarda 2,23, koruyucu olarak 

algilayanlarda 2, 15 ve demokratik olarak alg1Jayanlarda 1,97 olarak bulunmu~tur. 

Tespit edilen bu farklar istatiksel olarak anlamhd1r. Bu farkm annc baba tutumunun 

hangi boyutundan kaynak Jand1gm1 belirlemek amac1yla yap1lan analiz sonucunda; 

internet bag1mhhg111111 ol9eginden ald1klan puanlar a91smdan, demokratik tutum ile 

ilgisiz, otoriter ve koruyucu tutumlar arasmda anlamli ili~kiler bulunmu~tur. 

Algilanan anne baba tutumlart orta lamalanna bakllchgmda anne baba tutumunu 

demokratik o larak algilayan ergenlerin internet bag11nlihklan111 en dli~i.ik oldugu 

goriilmektedir. Anne baba tutumlanm ilgisiz olarak alg1layan ergenlerin internet 

bag11nhhg1 isc en yi.iksek di.izeydcdir. Bu bulgulann Demirli ve Asian (2018) ve 

Chou ve ark'nm (2015: 125) bulgulan ile uyumlu oldugu gori.ilmekted ir. 

/\.i \e il i.;;kisi ve internet bagnnhhg1 arasmdaki ili~kiyi im:eleyen bir 9ah~mada da 

~icldetli internet bag1mhg1 belirtileri olan bireylerin aile il i~ki lerinde dii~iik 

memnuniyete sahip olduklan rapor edilmi~tir (Chou vd .. 201 5: 125). 

Olkemizde yapilan bi r 9alt$mada ise annc-babas1 bo~anmam1$ ergenlerin, anne

babas1 bo~aim11~ ergenlere gore yoksunluk, i~levselde bozulma ve kontrol gi191Ugii 

boyutlannda internet bag1mhhg1 olduklan tespit edilmi$tir. Bu yah~mada; 

bo~anmanm 9ocuklarda yalmzla~ma dlirtiisii ile bilgisayai· ve internete yonelmeye 

scbep· olabilecegi dii~liniilmi.i~tiir (Demirli ve Arslan, 2018). Buna kar~1hk; Dikmen 

ve Tuncer (2018 : 44) 9al1~malarmda dii~i.ik di.izeydc internet bag1mhhg1 olan 

bireylerde internet kullanim diizeylerinin aile ili ~kilerini ctkilemedigini tespit 

etmi~t.ir. 

5.2.5. i nternet bag1mhhg1 ilc akademik kendini engelleme vc psikolojik 

dayamkhhk arasmdal<l ili~ki 

Bu 9ah~mada; ergenlcrin internet bag1mhhg1 ile akademik kcndini engclleme 

puanlan arasmda pozitif yonlli anlamh bir ili~ki bulunmu~tur. Bu sonu9, ara~tlrma 

konusu olan internet bag1mlis1 ergcnlerin akademik yonclen daha 9ok kendilerini 

engelleyerek savunma refleksini olu~turduklanm gostermektedir. 
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Ergenlerin internet bag1mhhg1 ile psikolojik dayamkhhk arasmda ise negatif yonli.i 

anlamh bir ili$ki oldugu tespit edilmi$tir. Bu durum da benzer $ekilde internet 

bag1111hs1 ergenlerin psikolojik yonden zay1flad1g1m gostermektedir. 

<;ah$ma sonucunda akademik kendini engelleme ve psikolojik dayamkhhk arasmda 

da yine negatif yonhi anlamh bir ili$ki oldugu gori.ilmi.i$ti.ir. 

Ara~tlrmam1zda aynca ergenlerde internet bag1mhhgmm akademik kendini 

engelleme ve psikolojik dayamkhhk i.izerindeki etkisi de incelenmi$tir. Bu amaca 

ili$kin bulgular incelenirken yol analizi teknigi kullamlm1$tlr. internet bag1mhhg1 

degi~keninin akademik kendini engelleme degi~keni iizerinde anlamh bir etkiye 

sahip oldugu gori.ilmektedir. internet bag1mhhgmm akademik kendini engelleme 

deg;i~keninin %8'ini yordad1g1 gori.ilmektedir. internet bag1mhhg1 degi$keninin 

psikolojik dayamkl1hk degi$keni i.izerinde ise yine anlamh bir etkiye sahip oldugu 

gorlilmektedir. internet bag1mhhgm111 psikolojik dayamkhhk degi~keninin %7 sini 

yordad1g1 gori.ilmi.i~tilr. 

Kendini engelleme ki$inin bir savunma mekanizmas1 da olsa, sonu9ta bilyi.ik oranda 

lci$isel ba$anda azalmaya neden olur ve imajma zarar verir. Bireylerin i9inde 

bulundugu zor ve karma$1k ko$ullar baz1 psikolojik hastahklann bir arka plamm 

olu$turur. Nitekim, yap1lan 9ah$malarda yilksek di.izeyde kendini engelleme egilimi 

olan bireylerin depresyon, anksiyete ve strese kar$I daha duyarh olduklan 

g6sterilmi$tir (Kalyon ve ark., 2016: 241; Sahranc, 2011 , Wezyk, 2011). 

Kendini engelleme egilimi, farkh ki$isel ve psikolojik degi$kenlerle 

ili$kilendirilmi$tir. Bunlardan biri narsisizmdir. Kibirli olma, a9 gozli.ili.ik ve ki$isel 

degerini koruma 9abalarmm ortak ozellikleri nedeniyle her iki yapmm da teorik 

olarak paralel oldugu belirtilmi$tir (Abaci ve Akin, 2011, Yavuzer, 2015). 

Anksiyeteye duyarhhk ile alkol ve madde suistimali ile arasmda pozitif bir 

korelasyon oldugunu belirten 9ah$malar yapilmI$hr. Bu nedenle, yilksek anksiyete 

hassasiyetinde gozlemlenen madde kullanum, bireyin olas1 olumsuz deneyimleri 

d1$salla$tirmas1 i9in kendini engelleme stratejisi olabilir (Kalyon ve ark., 2016: 241; 

Schwinger ve ark., 2014: 755). 

Bireyin egosunu korumak i9in bir mekanizma olmasma ragmen, kendini engelleme 

ba$ans1zhk oranmm artmas1 gibi dezavantajlara sahiptir. Baz1 teorisyenlere gore, 
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kendini engelleme davram~lan, madde bag1mhhg1, alkolizm ve uzun vadede 

ba~ans1zhk gibi kronik y1k1c1 davram~lara yo! aryabilir. Bu nedenle, kendini 

engelleme davram~m1 anlama ve ary1klamaya katk1da bulunan ryah~malara ihtiyary 

duyulmaktadir (Kalyon ve ark., 2016: 241; Schwinger ve ark., 2014: 755). 

Psikolojik dayamkhhk (saglamhk); olumsuz ~artlarda bile hayata devam edebilme ve 

geli~meyi si.irdtirebilme becerisi olup, ki~iyi olumsuz olaylanndan koruyan psikolojik 

bir stirerytir. Psikolojik dayamkhhk di.izeyleri yeterli olmayan ergenlerin, geli~im 

doneminin getirdigi yogun istekleri saghkh bir ~ekilde kar~tlamakta zorland1klan; 

akademik, sosyal, duygusal alanda problemler ya~amaktadtrlar (Simmons ve Blyth, 

2009; Turgut ve <;apan, 2017). Psikoloj ik dayamkhhk yontinden zay1f olan bireyler 

aym zaman potansiyel olarak psikoloj ik rahats1zhk ve hastahklara kar~1 daha hassas 

ve yatkmdirlar. 

intcrnette uzun slire kalma ve internet bag1mhhgm111 metabolik bozuklar (uyku 

dlizensizligi, yorgunluk, bag1~1khk sisteminde zay1flama vb.) ile birlikte baz1 

psikolojik problemler (anksiyete, psikotik, distimik ve duydurum bozukluklan, 

depresyon ve madde kullamm1 gibi) ile birlikteligi de 9ah~ilm1~ ve rapor edilmi~tir. 

Ancak bu ili~kinin nedenselligi ile ilgili olarak, yani a~m internet kullammmm m1 bu 

rahats1zltklara, yoksa psikoloj ik bozukluklarm m1 internet bag1mhhgma yol arytJg1 

veya tetikledigi hala ary1klanamam1~tlr (Carli vd., 2013: 11 ; Dikmen ve Tuncer, 2018: 

44; Gilnay vd., 2018: 85; Ye~ilay Dernegi, 2019; Young, 2004). Bilinen bir ~ey var 

ki o da bu bireylerin psikolojik dayamkhhklan da zaytftir. 

Internet bag1mhhg1; bir rubsal bozukluk olarak DSM-5 s1111flandirmasmda yer 

almasa da "internet oyun bozuklugu" ~eklinde ve "ileri ryah~malar gerektiren" bir 

durum olarak III. boli.ime eklenmi~tir (King ve Delfabbro, 2014: 303). 2 114 ergenin 

kat1hm1yla gen;ekle~tirilen bir ryah~mada, internet bag1mhltg1 ile depresif bozukluk 

ve dikkat eksikligi - hiperaktivite bozuklugu belirtilerinin ili~ki li oldugu tespit 

edilmi~tir. (Yen vd,, 2007). 

Yaptlan bir ba~ka ryah~mada; artm1~ internet kullamm si.iresi ile i li~kili olarak, 

yalmzhk, kendini toplumdan soyutlama, sald1rganhk gibi psikolojik ve fiziksel 

bozukluklann, depresif semptomlann ve gene! vlicut saghgma ili~kin problemlerin 

artt1g1 gosterilmi~tir (Khoshakhlagh ve Faramarzi, 2012: 136). 
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5.3. Onerilcr 

internet bagnnhhg1 probleminin farkmdahg1m ait1m1a konusunda saghkh 

9al1~malann haz1rlamp uygulanmas1 etkili olacakt1r. 

Okul idaresi, bili~im teknolojileri ogretmenleri ve rehber ogretmenler arac1hg1yla 

okullarda internetin dogru, etkin, verimli ve saghkh kullamm1; olumsuz, tehlikeli ve 

riskli yonleri ile ilgili olarak ogrenci ve velileri bilgilendirici dersler toplantilar 

dlizenlenmelidir. 

Rehber ogretmenleri ba~ta olmak i.izere tlim ogrctmenler- diger bag1mhhk yap1c1 ve 

zararh maddelerde oldugu gibi- internetin zararh kullammma yonelik onleyici 

9ah~malar planlanmah ve uygulamahd1r. 

internet bag1mhhg1 ve ergenlik doncmi ozellikleri konularmda aileler 

bilinr;lenmelidir. 

Gern;lerin psikolojik dayarnkhhg1111 art1racak plan ve faaliyetler yap1lmah, ergenler 

internet kullammmdaki amacm1 belirleyerek intemetten nas1l fayclalanacagnu 

ogrenmelidir. 

Orta ogretim ogrencileri sosyal ve sportif faaliyetlere daha 9ok yonlendirmeli, 

arkada~lan ile ba~ka ileti~im kurma yontemleri ozendirilmelidir. 

internet bag1mhhg1 ile okul ba$an s1, anne-baba tutumu, psikolojik dayamkhhk ve 

akademik kendini engelleme arasmdaki neden sonu9 ili~kisini daha iyi 

ac;tklayabilmek ir;in bu konuya ozgi.in daha ileri 9ah~malar yaptimas1 faydah 

olacakt1r. 
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EK.1 

Ki~isel Bilgi Formu 

Cinsiyct : K1z ( ) Erkek ( ) 

Ya~: 

S1mf: 9 () 10() 11 () 12() 

Lise Tiirii: Fen Lisesi () Anadolu Lisesi () Meslek Lisesi () Ozel Lise () 

Algtlanan Okul Ba~arrs1: <;ok Dil~lik() Dli~lik() Orta( ) Yi.iksek( ) <;ok Yi.iksek( ) 

Algdanan Anne-Baba Tutumu: ilgisiz () Otoriter () Koruyucu () Demokratik () 
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EK. 2 

internet Bag1mhhg1 Testi 

A<;IKI...AMA: Lutfen a~ag1daki sorularda belirtilen durumlan hangi s1khkta 

ya~ad1g1111z1 belirtiniz. Lutfen her soru ic;in sadcce bir sec;encgi i~aretleyiniz ve hi<;bir 

soruyu bo~ b1rakmaym1z. 

1-Hi~bir zaman, 2-Nadiren, 3-Bazcn, 4-Sikhkla, 5-Her zaman 

1 2 3 4 

1 Hangi s1khkta planlad1g1111zdan daha fazla internette 
kaltrs1111z? 

2 Hangi s1khkta ailenizle ilgili i~leri ihmal ederek 
internette daha fazla zaman harcars1111z 

3 Okul veya ders ile ilgili yah~ma lar1111z hangi s1khkta 
internette harcad1g1111z siire yiiziinden zarar 
gormektedir? 

4 Birileri internette ne yapt1g1111z1 sordugunda hangi 
s1kltkta Sil" gibi saklar ve~a savunma~a geS'.ersiniz 

5 Birileri siz internette iken can1111z1 s1karsa hangi 
s1kltkta on Ian tersler, on Iara bag1nr ve ofkeli 
davran1rs1111z? 

-
6 Hangi s1k1Ikta gece internette harcad1g1111z siire 

yiiziinden uykusuz kahrs1111z? 
7 internete baglt degilken hangi s1kl1kta internetle 

avunur veya internete bagli oldugunuz hayalini 
kurars1111z 

8 internette iken hangi s1khkta kcndinizi ' birkay dakika 
daha' derken bulursunuz? 

9 Hangi s1k1Ikta internettc harcad1g1111z zama111 
azaltmak icin ugrasll'sm1z ve basans1z olursunuz? 

10 Ne kadar siire internette oldugunuzu hangi s1kltkta 
saklamaya yalI~ll'S1111z? 

11 Hangi s1khkta ba~kalanyla d1~an yikmak yerine 

>--
internette daha fazla zaman harcamay1 tercih edersiniz 

12 internete baglanamad1g1111zda hangi s1khkta kendinizi 
bunalunda, karamsar ve sinirl i hi ssedip, internete 
bagland1g1111zda bu ~ ikayetlerinizin hemen geytigini 
goriirsiiniiz? 
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EK.3 

Akademik Kendini EngeHeme Ul~cgi 

z 
Aljag1da sizinlc ilgili olabilecek bazt ifadeler ~ z 

yer 
~ almaktadir. Liitfen her maddeyi dikkatlicc oknyup sizin z < 

f;;;l N < i~in uygun olan maddelerin kar~1sma (X) iljareti koyunuz. ~ z ;i N ...... f;;;l 

u- ~ N >{.!) ~ ...... < < 0 f;;;l 
::i:: z t::Q u- ::i:: 

1 Baz1 ogrenciler smavdan onceki gece vakitlerini b0$3 
harcarlar. Sonra sm<lvdan iyi alamazlarsa gec;irdikleri bO$ 
vakitleri gerekr;:e gosterirler. Bu sizin ic;in ne kadar gec;erlidir? 

2 Baz1 ogrenciler bilerek birc;:ok farkh etkinlikle ugra~1r. Bu 
ogrenci]er okul c;alJ~malannda ya cla odev]erinde ba$3flSIZ 
olurlarsa bu durumun ba$ka ~cylerle ugra$ma1Mmclan dolay1 
oldugum1 soyleyebilirler. Bu sizin ic;in ne kaclar gec;erliclir? 

3 Baz1 ogrenciler kendi lerini dcrs c;al I$maktan ahkoyacak 
scbepler arar (iyi hissetmiyorum, anne/babama yard11n etmem 
lawn, karcle$ime bakmam gerek vb.). Bu ogrenciler okul 
c;ah~malannda ya cla oclevlerincle ba~ans1z olursa bunlarm 
sebep olclugunu soyleycbi lirler. Bu sizin ic;in ne kadar 
gec;erl id ir? 

4 Baz1 ogrcnciler arkacla$1annm smtfta dikkatlerin i dag1tmasma 
ya cla oclev yapmalann.1 engellemelerine izin verir. Sonra 
ba$arts1z olurlarsa arkada$ larm m kendilerini ahkoydugunu 
soyleyebilirler. Bu sizin ic;in ne kadar gec;erlidir? -- ---·· 

15 
. Dazi ogrcnciler derslcrde bilerek c;ok gayret etmez. Sonra 

ba$aflSIZ olurlarsa c;abalamad1klan ic;in boy le oldugunu 

t: 
soyleyebil irler. Bu sizin ic;in ne kadar gec;erliclir? 

Baz1 ogrenciler okul i$1Cri ya da odevlerini son clakikaya 
kadar e11eler. Bu ogrenciler ba~ans1z olurlarsa bunun sebep 
oldugunu soyleyebilirler. Bu sizin ic;in ne kadar gec;erlidir? 
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EK. 4 

Ergen Psikolojik Dayamkhhk Ol~egi 

Scvgili Ogrenciler: Ltitfen a~ag1daki maddeleri clikkatle okuyarak her maddede yer 
alan ifadenin size ne clerece uygun olcluguna (sizi ne derece tammlad1gma) karar 

vcriniz. Vereceginiz cevaplarm dogru ya da yanh~1 yoktur. Verdiginiz karara gore 
a~ag1daki ifacleleri dikkate alnrak yanmdaki bo~luklardan bir tanesine 9arp1 (X) 

i~areti koyunuz. Uitfen bo~ b1rakmadan hepsini i~aretlemeye 9ah~m1z. Samimi 
olarak cevap vereceginize inamyor ve kat;lnmrnzdan dolay1 te~ekktir ediyorum. 

".bii 
Cl) 

·.on Q 
c c ::l Cl) 

0 /) Q ::l 
>. Of) 

::::> i:: c >. 
::l ::l ::::> 

~ Of) 00 
°" 0 >. >. i u- ::::> ::::> 

"' "' "' "' i:: ~ c i:: 

~ ~ "' en en 
I -· Ailem benirnle gen;ekten ilgilenir. 
2 Ailem ba~anl1 olacag11na ina111 r. --
~~1le eg!enceli zaman gec;:iririm. 3 

~--

4 Aile ic;:inde al man kararlarda fik irlerim dikkate alm1r. 
5 Ya~am zorluklanna kar~1 dal'.a111khy1mdir. 

16 Zor ~artlarda ?ahi serin kanh davranabilirim. 
7 _ Gcnelde olaylara kotilmser bakanm. 
~---·-._L_ _Ailem payla~acak bir ~eyim oldugunda beni dinler. 

9 /\ilem sorunlanm oldugunda bunu fark eder. 
10 Ogretmenlerimden benimle gers:ekten ilgilenen kimse :tok. 
11 6 gretmenlerim ic;:inde yaot1g11111 takdir eden kimse yok. 
12 Ailemin :tanmda bulunmaktan mutluluk d~anm. 

13 Sartlar degistiginde ne yapmam gerektigini cabucak anlarnn . 
14 Kendimde hecleflerime ula~acak kararhhg1 goremiyorum. 
15 Sorumluluk almak bana z~eliyor. 

16 Hayat, bana pek ya~amlas 1 gelmivor. 
17 Ogretmenlerim arasmda beni clinleyecek kimse yok. 
18 Haya! ettigim gelecege ulasabilecegime inamvorum. 
19 Bir ki~inin bir olay ya da durum kar~1 smda nastl hissedecegini 

anlamakta iyiyimdir. 
20 Diger insanlara ilgi gostermekten ho~lanmm. 

21 Kars1mdaki k.is inin o anda neler hissettigini anla:rabil irim. 
22 Okulda olmasam hicbir ogretmenim bunu fark etmez. 
23 Okulda gUzel bir ~ey yaot1g1mda kimse bunu taktir etmez. 
24 Yoklugumu fark edecek arkadaslanm vardir. -
25 Sorunlanm1 anlatabilecegim arkada~lanm vard1r. 
26 Ya~am11111n alacag1 yon lizerinde yeterince kontro!Umi"ln olmad1gm1 

hissedivorum. 
-~ 

27 Zor zamanlanmda kendisine gUvenebilecegim arkada~lanm vardir. 
28 Zor durumda kald1g1mda arkada~lanm bana yard1m ederler. 
29 Glizel zaman gec;:irdigim arkada~lanm varchr. 
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