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6. VE 7. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET BAĞIMLILIĞI ĠLE 

SOSYAL BECERĠ DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

Veda Beyza Çeliker 

Yüksek Lisans Tezi  

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  

Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Programı 

DanıĢman: Dr. Öğr. Üyesi Sevim AĢiroğlu 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 
 
 AraĢtırmanın amacı, 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılığı ile sosyal 

beceri düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemektir. ÇalıĢma grubu, bir devlet okulunda 

2019-2020 yılında öğrenim gören 231 öğrenciden oluĢmuĢtur. Veri toplamak amacıyla 

KiĢisel Bilgi Formu, Ġnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Sosyal Beceri Ölçeği kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonuçlarına göre, yapılan bağımsız örneklemler t-testi sonucuna göre er-

kek öğrenciler internet bağımlılığı testi puan ortalamaları kız öğrencilerin puan ortala-

malarından daha yüksek bulunmuĢtur. Günde üç saatten fazla internet kullanan öğrenci-

lerin internet bağımlılığı düzeyi daha yüksek bulunmuĢtur. Okul baĢarısının çok iyi ol-

duğunu düĢünen öğrencilerin sosyal beceri düzeyi daha yüksek bulunmuĢtur. 6. ve 7. 

sınıf öğrencilerinin, internet bağımlılık düzeyi puanları; cinsiyet, günlük internet kulla-

nım süresi değiĢkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı; anne-baba eğitim durumu, 

algılanan okul baĢarısı ve anne ve babanın internet kullanımını denetleme durumu, an-

ne-baba birlikteliği, sınıf düzeyi değiĢkenlerine göre ise anlamlı düzeyde farklılaĢma-

maktadır. Sosyal beceri düzeyi puanları algılanan okul baĢarı değerlendirmesi değiĢke-

nine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı; cinsiyet, sınıf düzeyi, günlük internet kullanım 

süresi, anne ve babanın internet kullanımını denetleme durumu, anne-baba birlikteliği, 

anne-baba eğitim durumu değiĢkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmamaktadır. 6. 

ve 7. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyi puanları ile sosyal beceri düzeyi 

puanları arasında negatif yönlü, zayıf iliĢki bulunmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Ġnternet Bağımlılığı, Sosyal Beceri, Ortaokul Öğrencileri. 
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ABSTRACT 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET DEPENDENCE AND 

SOCIAL SKILLS LEVELS OF  

6 TH AND 7 TH YEAR STUDENTS 
 

Veda Beyza Çeliker 

Master Thesis 

Department of Educational Sciences 

Guidanceand Counseling Psychology Programme 

Advisor Asst. Prof. Sevim AĢiroğlu 

Maltepe University Graduate School, 2020 

 

 The aim of the study is to examine the relationship between internet addiction 

and social skill levels of 6th and 7th grade students. The study group consisted of 231 

students studying in a public school in 2019-2020. Personal Information Form, Internet 

Addiction Scale and Social Skill Scale were used to collect data. According to the re-

sults of the research, independent students' t-test results showed that male students in-

ternet addiction test average scores were higher than female students. Students who use 

the internet more than three hours a day have higher internet addiction levels. The stu-

dents who think that school success is very good have higher social skill level. Internet 

addiction level scores of 6th and 7th grade students; gender, significantly differentiated 

according to daily internet usage time variables; Parents 'educational status, perceived 

school success, and supervision of the parents' internet use do not differ significantly 

according to parental association, class level variables. Social skill level scores differ 

significantly according to the perceived school achievement assessment variable; Ac-

cording to variables such as gender, class level, daily internet usage time, mother and 

father's supervision of internet usage, parent-father association, and parent education 

status variables do not differ significantly. There is a weak negative relationship be-

tween internet addiction level scores and social skill level scores of 6th and 7th grade 

students. 

Keywords: Internet Addiction, Social Skill, Secondary School Students. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

 AraĢtırmanın bu bölümünde problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlıklar ve 

tanımlar baĢlıklarına iliĢkin bilgiler verilmiĢtir. 

1.1. Problem 

Ortaokul düzeyinde (erken ergenlik geliĢimsel döneminde) olan bireylerde inter-

netin ve bilgisayarın uzun süreli kullanımı ergenlerin duygusal ve sosyal geliĢimlerini 

olumsuz yönde etkilendiklerini belirtilmektedir. Literatürde internet bağımlılığı ile ilgili 

çeĢitli değiĢkenler ile ele alınmakta ve ergen grupları arasında gittikçe yaygınlaĢan bir 

sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sosyal beceri kavramının ise bu zamana kadarki 

araĢtırmalarda birçok kavram ile iliĢkisi incelenmiĢ fakat internet bağımlılığı ile ilgili 

yeterli sayıda araĢtırma yapılmadığı görülmüĢtür. Ġnternet bağımlılığı ile sosyal beceri 

düzeyinin erken yaĢlarda fark edilmesi öğrencinin kiĢisel arası iliĢkiler ve sosyal uyum 

düzeylerinin geliĢimi açısından önemli olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, ortaokul dü-

zeyinde (erken ergenlik geliĢimsel döneminde) olan ergenlik dönemi olarak ifade edilen 

bu yaĢ grubundaki bireylerin sosyal beceri düzeyleri ve eğitimlerine yönelik yapılacak 

çalıĢmalara, hem internet bağımlılığı ile sosyal beceri arasındaki iliĢkinin düzeyi ortaya 

konularak, hem de ergenlerin internet bağımlılığına iliĢkin tutumlarını etkileyen faktör-

ler ortaya çıkarılarak yapılacak çalıĢmalara katkı sağlamıĢ olacaktır.  

Ergenlik dönemi, internet bağımlılığı, ergenlikte internet bağımlılığı, internet 

bağımlılığının ergenler üzerindeki olumsuz etkileri, internet bağımlılığı ile ilgili araĢ-

tırmalar, sosyal beceri, ergenlik döneminde sosyal beceri, sosyal beceri ile ilgili araĢtır-

malar baĢlıkları altında aĢağıda yer aldığı gibi açıklanmıĢtır. 

1.2. Ergenlik Dönemi  

1.2.1. Ergenlik Döneminin Tanımı 

Ergenlik, toplumsal olgunlaĢmanın sağlandığı ve kimlik kazanmaya ve özgür-

leĢmeye baĢladıkları bir dönem olarak ifade edilmektedir (Derman, 2008). 10 ile 19 

yaĢları arasındaki dönemi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ergenlik dönemi olarak ifade 

etmektedir (WHO, 2018). Ergenlik dönemindeki bireylerde farklı duygular ve düĢünce-
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ler görülebilmektedir. Ergenlik dönemindeki bireyler mutluyken bir anda üzgün olabil-

mekte gibi duygu değiĢimleri görülebilmektedir (Kılıç, 2009). Çocukluk dönemi ve 

yetiĢkinlik dönemi arasında yer alan geliĢimsel döneme ergenlik dönemi denir. Ergenlik 

döneminde olan bireyde yoğun Ģekilde fiziksel / biyolojik, sosyo-duygusal ve biliĢsel 

değiĢimler gerçekleĢmektedir. Ergenlik dönemi yaklaĢık 10-13 yaĢlarında baĢlamakta-

dır. Ergenlik dönemi bireyin tutum ve duygularında gel gitlerin yaĢandığı fazlaca kar-

maĢık bir dönem olarak görülmektedir (Santrock, 2014). Ergenlik, yapısal açıdan fizik-

sel ve biliĢsel geliĢimin ortaya çıktığı bir dönem olarak bilinmekte ve toplumsal ve sos-

yal faktörlerin de oldukça önemli görülen olgunlaĢma dönemidir (Arman, Bereket ve 

AteĢ, 2011).  

Ergenlik dönemi, bireyler için kimlik arayıĢı dönemidir. Bu dönemde yaĢıt kabu-

lü ve sosyal onay ön plana çıktığından ergenler aileden koparak akran gruplarıyla yakın-

laĢırlar. YakınlaĢmayanlar ise içe kapanır ve iletiĢim kuramama gibi problemler yaĢar-

lar. Bu sebeple kendini geri plana itip gizleme gereği duyarlar. Böylelikle internet ken-

dini gizleme noktasında ergene olanak sağlayarak sosyal ihtiyaçlarını karĢılayabilir 

(Kaygusuz ve Kalkan, 2013). 

Özetle ergenlik, yaklaĢık 10-13 yaĢlarında baĢlamak ile birlikte yoğun Ģekilde fi-

ziksel, duygusal ve biliĢsel değiĢmelerin olduğu dönem olarak ifade edilir. Bu dönemde 

kimlik arayıĢı baĢlar ve sık sık duygu değiĢimleri görülmektedir. 

1.2.2. Ergenlikte Dönemler 

Ergenlik dönemi, erken ergenlik dönemi, orta ergenlik dönemi ve geç ergenlik 

dönemi olarak alt baĢlıklar halinde açıklanmıĢtır. 

1.2.2.1.Erken Ergenlik Dönemi  

12 - 14 yaĢ aralığındaki dönem, genel olarak erken ergenlik dönemi olarak ifade 

edilmektedir. Bu dönem genelde ortaokul dönemine denk gelmekte ve pubertal değiĢi-

minin büyük olduğu dönemi kapsamaktadır (Santrock, 2014). Kendi vücutlarını çok 

fazla önemserler (Derman, 2008). Erken ergenlik döneminde bireyde fiziksel farklılaĢ-

malar ortaya çıkmaktadır. Bu dönemdeki ergenler kimlik kazanmaya baĢlarlar ve bu 
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süreçte ailelerinin otorite kurdukları konulara eleĢtirel tavırlar ortaya koyabilirler (Ar-

man, Bereket ve AteĢ, 2011).  

Beceri, değer ve davranıĢ örüntüleri erken ergenlik döneminde ortaya çıktığı için 

bireyin sosyalleĢmesi açısından çok önemli bir dönemdir. Ayrıca erken ergenlik süre-

cindeki bireyin biliĢsel ve duygusal yönden geliĢim gösterdiği dönemdir (Schmid, 

Phelps, & Lerner, 2011). Bedenin değiĢim göstermesi ergenin kontrollerini kaybetme-

sinde etkisini göstermektedir (Yaprak, 2017). Bu dönemde ergen kendisini çekici ve 

cinsel yönden akranlarının yanında kendilerini daha zayıf hissettiğinde öz güven eksik-

liği görülebilmektedir (Burger, 2006). Bu dönemde yeni bağlanma iliĢkileri ortaya çı-

kar. Bu bağlanma iliĢkilerinin en baskın olanı akranları ile olan iliĢkileridir. Bu dönem 

ile birlikte arkadaĢları ile arkadaĢlıklarının yakınlıklarına olan ilgisi artmaya baĢlar 

(Nickerson, 2002). ArkadaĢları ile güvenli iliĢkiler kurabilen ergenler psikolojik açıdan 

daha sağlıklıdırlar (Steinberg, 2007). ArkadaĢları ile güvenli iliĢki kurabilen ergenler 

daha az saldırgan davranıĢ gösterme eğiliminde oldukları gözlenmiĢtir (Armsden ve 

Greenberg, 1987). Bu dönemde ergenler yaĢıtlarını çok önemsemeye baĢlarlar ve onlar-

la vakit geçirmekten mutlu olurlar (Derman, 2008).   

Tüm bu bilgiler ıĢığında, erken ergenlik dönemi, 12-14 yaĢlarında baĢlamakta-

dır. Bu dönemde ergenler birey yoğun fiziksel değiĢimine uyum sağlamaya ve kimlik 

kazanmaya çalıĢmaktadırlar. Beceri, davranıĢ ve değer örüntüleri bu dönemde geliĢim 

göstermeye baĢlamaktadır. Ġlgi odakları kendi vücutlarıdır. Bu süreçte ergen yaĢıtlarına 

çok önem göstermektedirler. Bu yüzden ergen daha çok akranları ile vakit geçirmekten 

mutlu olmaktadır. 

1.2.2.2.Orta ergenlik dönemi 

14 - 17 yaĢ aralığındaki dönem, genel olarak orta ergenlik dönemi olarak ifade 

edilmektedir. Bu dönemdeki ergenler, genel olarak entelektüel konularla ilgilenmekte, 

rol modellerine bürünmekte ve anne ve babasının onları sınırlandırdıkları konuları eleĢ-

tirmektedirler. Daha çok dıĢ görünüĢlerine ve vücutlarına önem göstermektedirler. Ar-

kadaĢ gruplarına ve yaĢıtlarına verdikleri önem daha da artmaktadır. Cinsel açıdan çeki-

ci olup olmadıkları konusunda kaygı yaĢarlar. Bu dönem daha çok yapısal açıdan özde-

Ģim dönemi olarak görülmektedir (Arman, Bereket ve AteĢ, 2011). DıĢ görünüĢ ve gi-
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yim tarzı toplum bakımından onaylanmadığı taktir de ergenlerin benlik saygılarında 

olumsuz değiĢiklikler görülebilmektedir (Derman, 2008). 

Özetle orta ergenlik dönemindeki bireyler, dıĢ görünümlerine ve vücutlarına da-

ha çok önem vermeye baĢlamaktadırlar. Bu dönemdeki ergenler cinsel kimlik açısından 

nasıl göründükleri hakkında kaygı yaĢarlar. ArkadaĢlarına ve akranlarına verdikleri de-

ğer daha da artmaktadır. Ailelerinin sınırlama getirdikleri konularda sorun yaĢayabilir-

ler.  

1.2.2.3. Geç ergenlik dönemi  

18 - 22 yaĢ aralığındaki dönem, genel olarak geç ergenlik dönemi olarak ifade 

edilmektedir. Ergenler bu dönemde kimlik arayıĢı içine girerler. Flört iliĢkilerine ve 

kariyer süreçlerine önem gösterirler. (Santrock, 2014). Sosyal yapı tarafından kabul 

görülmesi, bireyin kendini açıklamak istediği ve toplumsal iliĢkilerin önemli görüldüğü 

olduğu bir dönemdir (Derman, 2008).   

Özetle geç ergenlik dönemindeki bireylerin yaĢları genelde 18-22 yaĢ arasında 

olmaktadır. Bu dönemdeki ergenler flört ve kariyer alanlarına ilgi duymaktadırlar. Sos-

yal yapı ile uyumlu olmak isterler. Toplumsal iliĢkilere ve akademik çalıĢmalara önem 

gösterirler.   

1.3. Ġnternet Bağımlılığı 

Ġnternetin ilk kullanılmaya baĢlandığında insanlara pek çok olanak sağlamıĢtır; 

fakat daha sonra insanlar interneti bilinçsiz kullanarak internette çok fazla vakit geçir-

meye baĢlamıĢlardır. Bu bilinçsiz kullanım sonucunda internetin kullanım özelliği üze-

rinde durulmaya baĢlanmıĢtır. Ġnternet bağımlılığı kavramından ilk bahseden Gold-

berg‟dir. Literatür de çok fazla tanımı bulunmak ile birlikte tek bir tanımlaması bulun-

mamaktadır (Tarı Cömert, 2012). 

ġahin ve Korkmaz (2011) internet bağımlılığını, bireylerin internet kullanımları-

nı denetleyememelerinden dolayı kaynakladığını ve zararlı bir davranıĢ halini almakta 

olan bir kavram olduğunu ifade etmiĢlerdir. 
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Ġnternet günümüzde hayatın her alanında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ġnternet kul-

lanımında nasıl bir ölçüt kullanılacağı belirsiz olsa da kullanımda genel geçer ölçütler 

ve tanı ölçütü kullanılmıĢtır. Tanı ölçütü ilk baĢta internetin günlük kullanım süresinin 

önemi üzerinde durmuĢ daha sonra yapılan araĢtırmalar neticesinde bu günlük sürenin 

hayatı olumsuz etkilediği durumlar üzerinde durarak buna uygun ölçmeler yapmıĢtır 

(Çakır-Balta ve Horzum, 2008). 

Young (2007) internet bağımlılığını, bireyin internet kullanımını dizginleyeme-

me ve kendini kontrol edememesi durumu olduğunu ifade etmiĢtir. Bununla birlikte 

sosyal hayatında, günlük iĢlerinde, iliĢkilerinde, iĢ hayatında sorunlar yaĢamasına rağ-

men bireyin kendini internete girme konusunda durduramaması sonucu ortaya çıkan bir 

bozukluk olduğunu ifade etmiĢtir.  

 GeliĢen teknolojilerle birlikte sağladığı hizmetlerde artıĢ gösteren ve her yaĢtan 

insana ulaĢabilen internet, yararlarının yanında bilinçsiz kullanıldığı takdir de kiĢisel 

geliĢim üzerinde zararlı etkilere neden olabilir  (Kalkan ve Kaygusuz, 2013). Ġnternet 

kullanımı biliĢsel ve davranıĢsal rahatsızlıklar oluĢturuyorsa problemdir (Günüç, 2009; 

akt. Dinç, 2010, s. 18). 

 Ġnternet kullanımının avantajları bulunmak ile birlikte dezavantajları da bulun-

maktadır. Bilinçli kullanıldığında insan yaĢamında kolaylık sağlar. Bilinçsiz kullanıldı-

ğında ise bağımlılıklara yol açabildiği olumsuz durumlar görülmektedir. Ġnternet kulla-

nımı arttıkça toplumun önemli sorunlarından olacağı düĢünülmektedir (Karaca, 2019). 

AĢırı internet kullanımı bireyin hayatında olumsuzluklara ve aksaklıklara neden olmak-

tadır. Ev, iĢ ve okul gibi durumlarda karĢısına engel olarak çıkabilmektedir (Günüç, 

2009). 

 Özetle, araĢtırmacılara göre internet bağımlılığı, bireyin kontrolsüzce internet 

kullanımı, günlük iĢlerini aksatması gibi bilinçsizce internete bağlı kalmaya yol açan bir 

davranıĢsal bozukluk olarak tanımlanabilir.  
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1.4. Ergenlikte Ġnternet Bağımlılığı 

Ġnternet kullanımı giderek tüm dünyada artmaktadır. Ülkemizde de internet kul-

lanımı giderek yaygınlaĢmaktadır. Ġnternetin yaygın ve sık kullanımı, baĢta çocuklar ve 

ergenler olmak üzere tüm toplumu etkilemektedir (Esen, 2010). Ġnternetin ergenlik dö-

neminde haz almaya yönelik tutumlarından dolayı interneti yoğun kullanım olduğunu 

açıklayan kuramsal açıklamalar vardır (Sparks, 2001). 

Ġnternetin kullanılmasının baĢka bir amacı da iletiĢim kavramıdır. Bu durumda 

gerçek yaĢam internet üzerinden devam etmekte ve böylece internet kavramı daha cazip 

hale gelerek bağımlılık seviyesini artırmaktadır (Cansever, 2013). Ġnternet üzerinden 

popülerlik kazanmak için paylaĢımlarda bulunur. Ergenin sosyal geliĢimi gerçek ya-

Ģamda değil de sanal alanda gidermesi interneti daha da cazip hale getirmektedir (Kay-

gusuz, 2013). 

Birey ergenlik döneminde yaĢanabilecek sorunlar ile aileler ve akranlarla yaĢa-

nan problemler, hayattan kendisini soyutlaması ve kiĢinin kendisini yalnız hissetmesi 

gibi nedenlerle bağımlı internet kullanıcısı olabilmektedir. Diğer geliĢim dönemlerine 

göre, daha çok ergenlikte internet bağımlılığına rastlanıldığı belirtilmektedir (Bayhan, 

2011). 

Özetle ergenin internet kullanımı, aileden ile uzaklaĢma, dıĢ dünyaya kendisini 

kapatma ve kendini yalnız hissetmesi gibi durumlarda internete olan ilgilerinin artması-

na neden olmaktadır. Böylece bağımlı internet kullanıcısı olma riskleri artmaktadır. Ġn-

ternetin bilinçsiz kullanımı kiĢisel geliĢimi üzerinde zararlı etkileri görülebilir. 

1.5. Ġnternet Bağımlılığının Ergenler Üzerindeki Etkileri 

Ergenlerde internet kullanımı konusunda yapılan çalıĢmalar, internet kullanımı-

nın giderek yaygınlaĢtığını göstermektedir. Teknolojiye duyulan ilgi ergenlik dönemin-

de daha fazlalaĢtığı için diğer yaĢ gruplarına göre interneti daha sık kullanmaktadırlar. 

Ergenler genelde interneti araĢtırma yapma, ödev yapma, müzik ve film indirme, oyun 

oynama, sosyal iliĢki kurma pornografik eylemler gibi nedenler için kullanmaktadırlar. 

Ġnternet bağımlılığının akran baskısına direnme, yalnızlıkla ve algılanan sosyal destekle, 
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depresyonla, düĢük özgüvenle, dürtüsel kontrol bozukluklarıyla, içedönüklükle pozitif 

yönde iliĢkisinin olduğunu söylemiĢtir (Kurtaran, 2008). 

Ġnternetin ve bilgisayarın uzun süreli kullanımı çocukların ve ergenlerin duygu-

sal ve sosyal geliĢimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz geliĢimleri, sos-

yal soyutlanma, ailesiyle, arkadaĢlarıyla ve öğretmeniyle iliĢkilerinde zayıflamalar ve 

duygusal kopukluk olarak söylenebilir. Ailede ve okulda kurduğu iliĢkiler oldukça 

önemlidir. Ergenin interneti uzun ve kontrolsüz biçimde zaman geçirmesi aileleriyle, 

okul ortamındaki arkadaĢları ve öğretmenleri ile iliĢkilerinde çatıĢma yaĢayabilecekleri-

ni belirtmiĢlerdir (Cordes ve Miller, 2002; akt. Kaygusuz ve Kalkan, 2013). 

Ġnternet bağımlılığı gerçek hayatı olumsuz etkileyen unsurlardan biridir. Ġnsanın 

sosyal hayatını, iĢ hayatını ve özel hayatını kısıtlayarak sağlığını da olumsuz etkilemek-

tedir (Chou ve ark., 2005). 

Young (1998) incelemelerinde öğrencilerin yarısından fazlasının baĢarı düzeyle-

rinin azalmasında internet bağımlılığının etkili olduğunu tespit etmiĢtir. Griffiths (2000) 

öğrencilerin dersi kaçırmalarını ve ödevlerini bitiremediklerini geceleri internette vakit 

geçirmelerinden dolayı odaklanamadıklarını belirtmiĢtir. Ayrıca uykusuz kalan öğrenci-

lerin derse odaklanamamalarını belirtmiĢtir. Ġnternet kullanıcıları, internette vakit geçir-

dikleri süreyi etrafındaki insanlardan gizleyebilirler. Bu durum fark edildiğinde çevre-

sindekiler ile çatıĢma yaĢamalarına sebep olabilmektedir. Bu bireyler internet kullanımı 

hakkında uyarılması durumunda yine çatıĢma yaĢamasına sebep olabilir. Ġnternetin fazla 

kullanılması günlük iĢlerin aksamasına neden olabilmekte ve birey günlük yaĢamdan 

kaçmak içinde interneti kullanabilmektedir. Ergenlik döneminin günümüzde internet ile 

büyüdükleri söylenebilir ama internetin getirdiği avantajlar ile birlikte dezavantajları da 

bulunmaktadır (Kaygusuz ve Kalkan, 2013). 

Özetle internetin ve bilgisayarın uzun süreli kullanımı ergenlerin duygusal ve 

sosyal geliĢimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ergenlerin kontrolsüzce ve bilinç-

sizce internet kullanımı ailesiyle, öğretmeniyle ve arkadaĢlarıyla olan iliĢkilerinde sorun 

yaĢamasına sebep olabilmektedir. Kılıç‟ın (2017) çalıĢmasında elde edilen bulgulara 

göre, internet bağımlılığı olan ergenlerin aileleri ile iliĢkilerinin iyi olmadığı tespit 
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edilmiĢtir. Bu iliĢkiler toplumdan uzaklaĢma ve sosyal yapıdan kopma gibi olumsuzluk-

lara neden olabilmektedir.  

1.6. Ġnternet Bağımlılığı ile Ġlgili AraĢtırmalar  

 ġavlı‟nın (2019) araĢtırmasında 12-14 yaĢ arası ergenlerde öz bilinçlilik duygu-

lanımları ve internet bağımlılıklarının arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. AraĢtırmasının 

örneklemi Ġstanbul ilinde ortaokulda öğrenim gören 12-14 yaĢındaki ergenlerden oluĢ-

maktadır. ÇalıĢmaya toplam 19 okul ile yapılmıĢ ve 894 öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırma-

nın bulgularına göre, internet bağımlılığı ile suçluluk ve utanç duyguları değiĢkeni ara-

sında anlamlı iliĢki tespit edilmiĢtir. Suçluluk ve utanç duyguları ile internet bağlılıkları 

arasında negatif iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. 

Karatoprak‟ın (2017) araĢtırmasında çocuk ve ergen ruh sağlığı polikliniklerine 

baĢvuran 12-16 yaĢ aralığındaki bireylerde akran zorbalığı sıklığını ve risk faktörlerini 

tespit etmek, akran zorbalığına katılan bireylerde internet bağımlılığı sıklığını araĢtır-

mıĢtır. ÇalıĢmanın yaĢ grubu 12 - 16‟dır ve 214 ergen çalıĢmaya katılmıĢtır. Bulgulara 

göre, polikliniklerine baĢvuran 12-16 yaĢ aralığındaki her iki bireyden birisinin akran 

zorbalığına dahil olduğu görülmüĢtür. Ergenlerde internet bağımlılığı sıklığının katıl-

mayanlara göre daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bayrak'ın (2017) araĢtırmasında 7. sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığının 

nedenleri sorgulanmıĢtır. Veri toplama aracı olarak anket ve ölçek kullanılmıĢtır. 8 orta-

okulda bulunan 604 tane öğrenci bu örneklemi oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya 7.sınıf 

öğrencilerinin de katılması ile araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen öğrencilerin demogra-

fik bilgileri ve internet kullanım özelliklerini saptamak amacıyla 15 soru, öğrencilerin 

aileleri, sosyal aktiviteleri, arkadaĢlık iliĢkileri ve okul baĢarılarına yönelik geliĢtirilen 

38 maddelik bir ölçekle toplanmıĢtır. Babanın eğitim düzeyi ile internetin günlük olarak 

kullanımı arasında anlamlı iliĢki bulunamamıĢtır. Aynı zamanda ölçeğin boyutları olan 

aile, arkadaĢlık iliĢkileri, sosyal aktiviteler ve okul baĢarısı arasında anlamlı farklılaĢma 

tespit edilememiĢtir. 

Young ve Case (2004) araĢtırmalarında internet bağımlılığıyla aile ve arkadaĢ 

iliĢkilerinin ve akademik baĢarının iliĢkisinin araĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre, 
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ergenlerin internette geçirdikleri zamanın artmasının mevcut baĢarısızlıklarını daha da 

derinleĢtireceği tespit edilmiĢtir.  

Johansson ve Gotestam (2004) araĢtırmalarında 12-18 yaĢ aralığında ki ergenle-

rin internet kullanım düzeylerini ve internet aktiviteleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢler-

dir. 3237 ergen çalıĢmaya katılmıĢtır. Katılımcıların %2‟sinin internete bağımlı, ve 

%8,7‟sinin riskli grupta olduğu tespit edilmiĢtir. Bunun yanında Ġnternet kullanım sıklı-

ğı, internet kullanım amaçlarının ve internete bağlanılan yer internet bağımlılığının be-

lirlenmesinde temel değiĢkenler olduğu tespit edilmiĢtir. 

Terzioğlu (2017) araĢtırmasında üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı 

düzeylerinin duygusal zeka ve kiĢilerarası problem çözme beceriler açısından yordanıp 

yordanmadığını araĢtırmıĢtır. Ġstanbul, Ankara ve Kocaeli ilinde öğrenim gören toplam 

331 öğrenci çalıĢmaya katılmıĢtır. Bulgulara göre, kendine güvensizlik alt ölçekleri ve 

probleme olumsuz yaklaĢma üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyleri po-

zitif yönde anlamlı düzeyde yordandığı bulunmuĢtur. Öğrencilerin duygusal zekaları ile 

internet bağımlılığı düzeylerinin iliĢkisi incelendiğinde negatif yönde ve anlamlı biçim-

de yordandığı tespit edilmiĢtir.  

Tuna (2015) araĢtırmasında ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin internet 

bağımlık düzeylerini, internet bağımlılıklarının ebeveyn bağlanma iliĢkisini incelemiĢ-

lerdir. AraĢtırmaya 6. 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören toplam 231 öğrenci katılmıĢtır. 

Elde edilen bulgulara göre, internet bağımlılıkları ile anneye ve babaya güvenli bağlan-

ma iliĢkisi incelendiğinde negatif yönlü ve anlamlı düzeyde bir iliĢki olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Ülgen (2015)  çalıĢmasında ergenlerde internet bağımlılığında sosyal karĢılıklı-

lık, benlik algılarına eĢlik eden psikopatoloji durumunda değerlendirilmesini ve normal 

kontrollerle karĢılaĢtırmayı amaçlamıĢtır. ÇalıĢmada 30 kontrol ve 45 Patolojik Ġnternet 

Kullanımı olgusu değerlendirildi. Patolojik internet kullananların kontrol grubuna göre 

uyku bozuklukların daha sık yaĢandığı, benlik algılarının daha az geliĢtiği görülmüĢtür. 

Doğan‟ın (2013) çalıĢmasının amacı ergenlerde internet bağımlılığı yaygınlığını 

tanımlamaktır. Tarama modelli çalıĢmadır. ÇalıĢma Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı 



10 
 

okullarda gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın yaĢ grubu 12-13‟tür. Elde edilen sonuçlara 

göre, internet bağımlılığı yaygınlığı % 12.6 olarak tespit edilmiĢtir. 

Medikoğlu (2018) tarafından yapılan çalıĢmada 4. sınıf öğrencilerin internet ba-

ğımlılıkları ile akademik baĢarıları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırması nicel ve-

rilere dayalıdır. AraĢtırmaya 4. sınıf öğrencilerinden 199 kiĢi katılmıĢtır. Bulgulara gö-

re, öğrencilerin akademik baĢarı düzeyleri ile internet bağımlılık düzeyleri arasındaki 

iliĢki negatif yönlü ve anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Bu sebeple internet bağımlılık 

düzeyi artan öğrencilerin akademik baĢarılarının düĢtüğü tespit edilmiĢtir. 

 Kılıç (2017) ergenlerde internet bağımlılığının çeĢitli değiĢkenlerle iliĢkisini 

araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmasının örneklemini 415 lise öğrencisi ergen oluĢturmuĢtur. ÇalıĢ-

mada katılımcıları değerlendirmek için demografik bilgi formu uygulanmıĢ, yapılan 

analizler sonucunda internet bağımlılığı riski bulunan ergenlerin bulunmayanlara göre 

duygu düzenleme güçlükleri daha yüksek çıkmıĢtır. Ġnternet bağımlılığı olan ergenlerin 

aileleri ile iliĢkilerinin iyi olmadığı görülmüĢtür. 

 Köfteci'nin (2018) araĢtırmasında ise lise öğrencilerindeki internet bağımlılığının 

ruminasyon ve psikolojik dayanıklılık ile olan ilgisini incelemek ve lise öğrencilerinde-

ki internet bağımlılığının yaygınlığını saptamak amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma 

bulgularına göre katılımcıların, ruminasyon düzeyleri ile internet bağımlılık düzeyleri-

nin arasında anlamlı pozitif iliĢki ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile internet bağım-

lılık düzeyleri arasındaki iliĢki anlamlı negatif yönde olduğu tespit edilmiĢtir. 

 ErkiĢi'nin (2019) araĢtırmasında ergenlerde internet bağımlılığının öz-yeterliliğe 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini 15-18 yaĢ aralığında ki 

202 ergen oluĢturmuĢtur. Elde edilen bulgulara göre, internet bağımlılığı ile öz-yeterlik 

arasında anlamlı düzeyde bir iliĢki tespit edilmemiĢtir. 

 FerlibaĢ'ın (2019) araĢtırmasında ergenlerde internet bağımlılığının psikolojik 

problemler, ruminasyon ve problem çözme becerisi açısından incelenmeyi amaçlamıĢ-

tır. Bu araĢtırmanın örneklemini Ġç Anadolu'da bir ilde öğrenim görmekte olan 757 lise 

öğrencisi oluĢturmuĢtur. AraĢtırma sonuçlarına göre, 15 yaĢındaki ergenlerin ve internet 

kullanımı ebeveynleri tarafından kısıtlanan ergenlerin internet bağımlılığı daha yüksek 

bulunmuĢtur. Zayıf problem çözme becerisine sahip ergenlerin ise internet bağımlılığı 



11 
 

testinden daha yüksek puanlar aldıklarını göstermektedir. Ruminatif düĢünme tarzı ve 

ergenlerin karĢılaĢtığı anksiyete ile depresyonun internet bağımlılığını yordadığını gös-

termektedir. 

Çay (2018) çalıĢmasında internet bağımlılığı, bilinçli farkındalık ile sosyal ve 

duygusal sağlık arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Bu çalıĢmaya Ġstanbul ilinin Eyüp ilçe-

sinde bulunan 14-18 yaĢ aralığında olan 350 öğrenci katılmıĢtır.  Elde edilen bulgulara 

göre; 60 öğrenci internet bağımlısı, 290 öğrenci ise internet bağımlısı olmayan olarak 

bulunmuĢtur. Bilinçli farkındalık ile internet bağımlılığı arasındaki iliĢki ters yönde ve 

anlamlı düzeyde bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir.  

Yentür‟ün (2017) çalıĢmasının amacı, ergenlerde internet bağımlılığını etkileyen 

faktörler ve eĢlik eden sorunların belirlenmesidir. AraĢtırmaya Ġstanbul da öğrenim gö-

ren bir devlet lisesinde 531 kiĢi katılmıĢtır. Ġnternet kullanım sıklığı cinsiyet değiĢkeni-

ne göre, kız öğrencilerin puanları anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuĢtur. YaĢam 

üzerine etkileri puan ortalamaları ise cinsiyet değiĢkenine göre, erkek öğrencilerin puan 

ortalaması anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuĢtur. Baba öğrenim seviyesi düĢük 

olanların tüm ölçek puanlarından yüksek puan aldıkları belirlenmiĢtir. Ġnternetle erken 

yaĢlarda yani 4-7 yaĢlarda tanıĢanların yaĢamsal etkilenmeleri daha genç tanıĢanlara 

göre daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir. 

Derin ve Bilge (2016) araĢtırmalarında ergenlerde internet bağımlılığı ile öznel 

iyi oluĢ arasındaki iliĢkiyi incelenmiĢlerdir. AraĢtırmaya Manisa merkez de eğitim gö-

ren 2011–2012 yılında toplam 794 (335 erkek, 459 kadın) ortaöğretim öğrencisi katıl-

mıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre, internete bağlı kalınan süre arttıkça bağımlılık olası-

lığı da artmakta olduğu tespit edilmiĢtir. ĠliĢkide doyum arttıkça internet bağımlılık riski 

azalmakta olduğu tespit edilmiĢtir. Ġnternet bağımlılık riskinin artmasının bir diğer se-

bebi ise yaĢam doyumu artmasıdır.  

Sezen ve Murat (2018) araĢtırmalarında, ergenlerin zorbalık eğilimleri, internet 

bağımlılıkları ve duygusal zekâ düzeyleri arasındaki iliĢkileri incelemiĢlerdir. AraĢtır-

manın evreni 2016-2017 yılında eğitim gören lise düzeyindeki öğrencilerden oluĢmuĢ-

tur. AraĢtırmanın örneklem grubu 409 öğrenciden oluĢmaktadır. Sonuçlara göre, duygu-

sal zeka ile internet bağımlılığı arasındaki iliĢki negatif yönde zayıf ve anlamlı olduğu 

tespit edilmiĢtir. Akran zorbalığı ile internet bağımlılığı puanları arasında ise pozitif 

yönlü ve anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir.  
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Moral ve Kumcağız (2019) araĢtırmalarında ergenlerin internet bağımlılığının 

akran iliĢkisi açısından incelemeyi amaçlamıĢlardır. ĠliĢkisel tarama modelli araĢtırma 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini, 592 lise öğrencisi oluĢturmaktadır. Ġnternet 

kullanım sıklığı değiĢkenine göre akran iliĢkisi ile internet bağımlılığının anlamlı farklı-

lık gösterdiği bulunmuĢtur. Akran iliĢkileri puanları ile internet bağımlılığı puanları 

arasında düĢük düzeyde ve pozitif yönde iliĢkili olduğu bulunmuĢtur.  

Yavuz‟un (2018) ortaöğretim öğrencilerinde haftalık internet kullanma süresi ve 

internet bağımlılık puanlarının akademik baĢarı düzeylerine göre farklılıklarını incele-

miĢtir. 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarda öğrenim gören öğrenciler araĢtırmaya katılmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan toplam 997 öğrenci olmak üzere 464‟ü kız öğrenci, 533‟ü erkektir. 

Bulgulara göre, akademik baĢarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin daha alt seviyede 

olanlara göre internet bağımlılık puanlarının daha düĢük olduğu ve haftalık internet kul-

lanım süreleri daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir.  

Ercengiz ve ġar‟ın (2017) araĢtırmalarının amacı ergenlerde duygu düzenleme-

nin internet bağımlılığını yordama gücünü incelemektir. AraĢtırmaya toplam 426 öğren-

ci katılmıĢtır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, ergenlerde duygu düzenlemenin in-

ternet bağımlılığındaki yordama gücü %34 olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Sağlan'ın (2019) çalıĢmasının amacı ise EskiĢehir'de lise öğrencileri arasında 

internet bağımlılığı ve sosyal fobi sıklığının saptanması ve aralarındaki iliĢkinin değer-

lendirilmesidir. ÇalıĢma, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yaĢları 14-18 arsında 

değiĢen EskiĢehir ilinde öğrenim görmekte olan lise öğrencileri ile örneklem grubu be-

lirlenmiĢtir. ÇalıĢmanın risk faktörleri, anne ve babanın ayrı olması, bilgisayar aracılığı 

ile internete bağlanmak, ilk internet kullanmaya baĢlama yaĢının 10 yaĢ ve daha küçük 

olması, sabah kalktıktan sonra ilk bir saat içinde internet kullanmak, internette bir günde 

ortalama iki saat ve daha fazla zaman harcamak, internet kullanımı konusunda kendini 

sınırlandırmamak ve sosyal fobi varlığı internet bağımlılığı için önemli olarak saptan-

mıĢtır. Ergenlerde ise internet bağımlılığı ve sosyal fobinin birbirleriyle iliĢkili önemli 

sağlık sorunları olduğu saptanmıĢtır. 

 Acat'ın (2019) araĢtırmasının amacı, ergenlerin dindarlık, değerlere yatkınlık, 

internet bağımlılığı ve hayat memnuniyet düzeyleri arasındaki iliĢki ve etkileĢimini in-

celemektir. Ayrıca bu değiĢkenlerin cinsiyet, okul türü, ekonomik durum ve ikamet du-

rumu gibi demografik özellikler tarafından farklılaĢıp farklılaĢmadığını tespit etmektir. 
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AraĢtırmanın çalıĢma grubu, 2017 yılında Ekim- Kasım aylarında Ġstanbul ilinin farklı 

ortaöğretim kurumlarında eğitim görmekte olan toplam 471 ergenden oluĢturmaktadır. 

AraĢtırma sonucunda internet bağımlılığı ile dindarlık, değerler ve hayat memnuniyeti 

değiĢkenleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Ġnternet 

bağımlılığı ile değerler ve hayat memnuniyeti arasında yine negatif yönde anlamlı iliĢki 

tespit edilmiĢtir. 

 Balcı'nın (2018) lise öğrencilerinde çocukluk çağı travmaları ve yalnızlık düzeyi 

ile internet bağımlılığı arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. ÇalıĢmasında hem literatür tara-

ma hem de anket uygulama yöntemleri birlikte kullanılmıĢtır. 400 lise öğrencisi bu ça-

lıĢmaya katılmıĢtır. Bulgulara göre, cinsiyet değiĢkenine göre değerlendirildiğinde er-

keklerin yalnızlık algıları, kızlara göre daha yüksek çıkmıĢtır. Lise öğrencilerinde yal-

nızlık değiĢkeninin internet bağımlılık düzeyini pozitif yönlü olarak etkilemektedir. 

Yalnızlık ile çocukluk travmaları arasında negatif yönlü anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢ-

tir. Problemli internet kullanımının çocukluk çağı ihmali ile bir iliĢkisi bulunmamakta 

ve yalnızlık algısı ile iliĢkili olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Ünsal'ın (2018) yaptığı araĢtırmada internet bağımlılığı olan, 12-17 yaĢ arasın-

daki çocuk ve ergenlerin yürütücü iĢlevlerinin nöropsikolojik testler aracılığıyla değer-

lendirilmesi, yürütücü iĢlevlerinin sağlıklı kontroller ile karĢılaĢtırılması amaçlanmakta-

dır. Yapılan istatistiksel analizlerde dur iĢareti gecikmesi, ortalama tepki süresi, dur iĢa-

reti tepki süresi, dur iĢareti sırasında tepki verme olasılığı açısından gruplar arası anlam-

lı farklılık saptanmıĢtır. Ġnternet bağımlılığı grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre nö-

robiliĢsel testlerde anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

Can'ın (2018) araĢtırması ergenlerin akademik erteleme davranıĢlarının, internet 

bağımlılığı açısından araĢtırmaya yönelik yapılmıĢ olan betimsel bir çalıĢmadır. Ayrıca 

ergenlerin akademik erteleme davranıĢlarının bazı sosyo-demografik değiĢkenler açı-

sından incelenmesi de amaçlanmıĢtır. AraĢtırma Ġstanbul ili BayrampaĢa ilçesinde ya-

pılmıĢtır. Ortaöğretim öğrencileri ile çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemi ise, evrenden 

tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen farklı lise türlerinde öğrenim gören 493 kız ve 

421 erkek toplam 914 öğrenciden oluĢmaktadır. AraĢtırmanın sonucunda, ergenlerin 

akademik erteleme davranıĢları ile internet bağımlılık düzeyleri arasında orta düzeyde 

ve pozitif yönde iliĢki tespit edilmiĢtir. 
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Kayacan‟ın (2019) araĢtırmasının amacı 8. sınıf öğrencilerin bilgisayar ve inter-

net kullanım alıĢkanlıklarını ortaya koymaktır. AraĢtırmanın örneklemini 200 öğrenci 

oluĢturmaktadır. Bulgulara göre öğrencilerin, sohbet etmek, aile ve arkadaĢları ile sine-

maya gitmek, gibi sosyal aktivitelerle vakit geçirmek yerine daha çok internet ve bilgi-

sayar ile vakit geçirdikleri görülmüĢtür. 

Çubuk (2019) ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılığı, fiziksel aktivite dü-

zeyleri ve akademik baĢarıları arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢtır. ÇalıĢmanın örneklemini 

2137 öğrenciden oluĢmuĢtur. Sonuçlara göre, internet bağımlılığı, fiziksel aktivite ve 

akademik baĢarıları arasında anlamlı düzeyde bir iliĢki saptanmamıĢtır. Ġnternet bağım-

lılığı arttıkça öğrencilerin akademik baĢarıları düĢmekte olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Cao ve Su (2007) araĢtırmalarını Çin‟de gerçekleĢtirmiĢlerdir. AraĢtırmalarının 

amacı, ergenler arasında internet bağımlılığının görülme sıklığını incelemek ve internet 

bağımlılığı ile iliĢkili olabilecek olan psikolojik nitelikleri ortaya çıkarmaktır. AraĢtır-

maya 12-18 yaĢ grubu lisede öğrenim gören 2620 öğrenci katılmıĢtır. Ergenlerin inter-

net kullanım oranı % 88‟dir. Ġnternete bağımlılık oranı ise % 2.4 olarak bulunmuĢtur. 

Ġnternet bağımlısı olduğu düĢünülen 64 öğrenci ile kontrol grubu kurulmuĢtur ve sapta-

nan değiĢkenler arasındaki iliĢkilere bakılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre, kontrol 

grubunun zaman etkinliği, hissi zamanın değerini bilme, zamanın üstünde kontrol yet-

kinliği değiĢkenlerine göre daha düĢük puan aldıkları tespit edilmiĢtir.  

 Mutlu'nun (2018) çalıĢmasında internet bağımlılığının üniversite öğrencileri ara-

sında prevelansı ve diğer psikopatalojik semptomlarla olan iliĢkisi araĢtırılmıĢtır. Üskü-

dar Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren 100 öğrenci üzerinde yapılan bu çalıĢmada 

katılımcıların %6'sı internet bağımlısı, %63'ü riskli internet kullanıcısı olarak değerlen-

dirilmiĢtir. ÇalıĢmada cinsiyet, yaĢ, gelir düzeyi gibi ana demografik değiĢkenlerin ayırt 

edici etkisi bulunmamıĢtır. 

 Bulut'un (2019) araĢtırmasında üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığının, 

internetin cazibesi, öğrenilmiĢ güçlülük ve bazı sosyo-demografik değiĢkenler açısından 

incelenmesini amaçlayan bir çalıĢmadır. AraĢtırmanın örneklemini bir devlet üniversite-

sinde öğrenim gören 441 öğrenci oluĢturmaktadır. Üniversite öğrencilerinin internet 

bağımlılığının cinsiyete ve fakülteye göre anlamlı farklılık göstermediği ancak internet-
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te günlük geçirilen süreye göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuĢtur. Ġnternetin 

cazibesinin internet bağımlılığını anlamlı Ģekilde yordadığı ve öğrenme güçlülüğünün 

internet bağımlılığını anlamlı Ģekilde yordamadığı tespit edilmiĢtir. 

Tsai ve Lin‟in (2003) araĢtırmalarında Tayvan da yaĢayan ergenlik dönemindeki 

bireylerin internet bağımlılığı konusunda gerçekleĢtirilen bir dizi incelemesinin devamı 

olarak araĢtırma yapılmıĢtır. 700 tane lise öğrencisinin arasından 10 öğrenci internete 

bağımlı öğrenci tespit edilmiĢtir. Ġnternete bağımlısı olan ergenlerin internet konusunda 

çatıĢma yaĢadıkları görülmüĢtür. Ayrıca internet ile ilgili aktivitelerin ve telefon üzerin-

den mesajların kendileri için önemli olduğundan bahsetmiĢlerdir. Ergenler internet kul-

lanımının depresyonu açığa çıkardığını düĢünmektedirler. Ġnternet ile çok fazla vakit 

geçirdiklerini kabul etmemek ile birlikte nasıl baĢa çıkacaklarını bilmemektedirler.  

Park ve arkadaĢları (2008) araĢtırmalarını Güney Kore‟de gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

AraĢtırmalarının amacı ergenler arasında internet bağımlılığının görülme sıklığını ve 

internete olan bağlılığın ailesel etmenler ile olan iliĢkisini incelemektir. Toplam 903 

ergen ile çalıĢmıĢlardır. Elde edilen sonuçlara göre, ergenlerin % 10.7‟ si internet ba-

ğımlısı olduğu tespit edilmiĢtir. Ġnternet bağımlılığının, ailelerin ergenlere olan tutumla-

rı, ailelerin iletiĢimleri ve aile içi Ģiddet gibi değiĢkenlerle iliĢkili olduğu belirtilmiĢtir. 

Üst ekonomik seviyede olanların ve erkek ergenlerin kız ergenlere göre daha yüksek 

düzeyde internet bağımlısı olduklarını tespit edilmiĢtir. 

Ülkemizde ve yurt dıĢında yapılan araĢtırmalara bakıldığında, internet bağımlılı-

ğının yaĢ seviyesinin giderek düĢtüğü görülmektedir. Artmakta olan internet bağımlılığı 

ile birlikte erken ergenlik dönemindeki bireylerse bu alandaki çalıĢmaların sayısı kısıtlı-

dır. Yapılan çalıĢmalarda ise yalnızlık, sosyal destek, internet kullanım süresi, depres-

yon, cinsiyet gibi değiĢkenlerin oldukça sık kullanılan değiĢkenler olduğu görülmekte-

dir. AraĢtırmaların sonuçlarına bakıldığında internet bağımlılığının olumsuz etkilerinin 

bireyi sosyal, duygusal, biliĢsel ve davranıĢsal olarak olumsuz etkilediği görülmektedir. 

Ergenin ailede ve okulda kurduğu iliĢkiler ergenin topluma kazandırılması açısından 

oldukça önemlidir. Erken ergenlik dönemindeki bireyde fiziksel ve ruhsal açıdan de-

ğiĢmeler olmaktadır. Bu süreçte ergenler bir kimlik ortaya çıkarabilmesi ve sosyal geli-

Ģimlerini sağlıklı sürdürebilmesi için internetin zararlı etkilerinden korunması için çeĢit-

li önlemler alınması gerekir.  
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1.7. Sosyal Beceri  

 Bireyin diğer insanlar ile iletiĢimi sağlayan, sosyal olarak kabul edilebilir ve 

öğrenilmiĢ davranıĢlarına sosyal beceriler denir (Özabacı, 2006). 

 Sosyal etkileĢim bireyin hayatında büyük öneme sahiptir. Sosyal becerisi geliĢ-

miĢ olan öğrenciler kendi kararlarını kendileri verebilir ve bulunduğu ortama rahatlıkla 

uyum sağlayabilirler. Fakat sosyal beceri düzeyleri düĢük olan öğrenciler ise sosyal çev-

rede bir takım zorluklar yaĢayabilir (Dowrick, 1986). 

 Bireylerin sağlıklı iliĢkilerinin temelini sosyal beceriler oluĢturmaktadır. Birey-

ler doğumdan ölüme kadar çevresindeki insanlar ile etkileĢim kurmak zorundadır. Ġn-

sanların bir arada yaĢarken sağlıklı iliĢkiler kurabilmeleri toplum iliĢkilerini de etkile-

mektedir (Samancı ve Uçan, 2017). 

Sosyal becerilere sahip birey, çevreye daha çabuk uyum sağlamaktadır. Bu bece-

riler iletiĢim becerileri, kiĢiler arası iliĢki becerileri ve kendi kendini geliĢtirme becerile-

ridir (Tapmaz, 2012). 

Bireyin hayatını idare ettirebilmesi sadece onun fizyolojik ihtiyaçlarının karĢı-

lanması ile yeterli olmamaktadır. Ġnsan sosyal bir varlıktır bu yüzden insanın yaĢamının 

devamı için sosyal ihtiyaçlarının da karĢılanması gerekmektedir. Bireyin kendisini çev-

resindeki diğer insanlara ifade edebilmesi, çevresindeki insanların duygu, düĢünce ve 

davranıĢlarını anlayabilmesi ve onlara karĢılık vermesi, toplumsal sorumluluk alabilme-

si ve toplumun gerektirdiği rolleri üstlenebilmesi bireyin yaĢamını sağlıklı sürdürebil-

mesi için gerekli olan sosyal davranıĢlar vardır (Türkel, 2010). 

 Sosyal uyumu etkileyen birçok faktör vardır. Aile, ailenin sosyo-ekonomik du-

rumu, kardeĢler arası iliĢki, bireyin kendisi hakkındaki algısı, akademik baĢarı, okul ve 

öğretmen, saldırganlık, akran çevresi, bağımlılık bireyin toplumsal uyumunda etkili 

olan yegane faktörlerdir  (Erçiber, 2017). 

Bireyin baĢkaları ile baĢarılı bir Ģekilde iletiĢimde bulunmasını sağlayan davra-

nıĢlara sosyal beceriler denir (Bacanlı, 1999). Bireyin toplum içerisinde diğer kiĢilerle 

olumlu etkileĢimde bulunmasını sağlayan davranıĢlara sosyal beceriler denir (Önalan 

Akfırat, 2006). Öğrenilerek kazanılan davranıĢların tamamı, sosyal beceriler olarak ifa-

de etmektedir (Makar, 2016). 
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Ağbuğa (2016) ise sosyal beceri davranıĢlarını toplum içinde uygun davranıĢlar 

sergileme, insanlar ile iyi iletiĢim kurma ve bir iĢi baĢarmak için duygusal, sözel ve bi-

liĢsel davranıĢlarının olması gerektiğini ifade etmektedir. 

Sosyal beceriler, bireyin kendisi dıĢındakiler ile toplumsal açıdan kabul edilebi-

lir ve kendi için faydalı ve toplumda diğer insanlar içinde faydalı olan sosyal toplumda 

etkileĢim kurabilme yeteneğidir (Combs ve Slaby, 1977). Sosyal becerisi yeterli olan 

bireyler, kendilerini doğru ifade edebilirler ve diğerleri ile empati kurabilirler. Ayrıca 

diğer insanlar tarafından olumlu algılanmayı isterler (Segrin, 2001). Sosyal beceriler, 

kiĢilerarası etkileĢimin artırmasına ve bireyin rahatsızlık duyduğu yaĢam olaylarına kar-

Ģı reaksiyonda bulunabilmeyi kolaylaĢtırmasına katkı sağlar (Güçlü, 1998). 

Bireyin sosyal çevresine uyum sağlamasına ve sağlıklı iletiĢim kurma becerileri-

ne sahip olmasına sosyal beceriler denir (Matson, Matson ve Rivet, 2007). Sosyal açı-

dan onaylanabilir bu davranıĢ biçimleri sosyal beceri olarak belirtilebilir (Yüksel, 

1998). Ġnsanların toplum için kendine rol edilen davranıĢları gerçekleĢtirdiğini ortaya 

koymak için gerekli olan davranıĢ biçimlerine sosyal beceri kavramı denir (McFall, 

1982). 

Sosyal beceri, bireyin çevresindeki insanların davranıĢlarını biçimlendirerek bu-

na uygun tepki vermesi olarak ifade edilen bir kavramdır (Eti, 2010). Sosyal beceriler, 

bireyin toplum içerisinde çevresindeki bireyler ile uyumlu davranıĢlar davranıĢlarda 

bulunmasındaki becerilerdir (Yelpaza ve Özkamalı, 2015). 

Tüm bu tanımlar ıĢığında araĢtırmacılara göre sosyal beceri, bireyin toplumsal 

açıdan kabul edilebilir ve toplumda etkileĢim kurabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. 

Sosyal becerisi yeterli olan bireylerin empati kurma yetenekleri güçlüdür ve kendilerini 

doğru ifade edebilirler. Ayrıca diğer insanlar tarafından olumlu algılanmayı isterler. 

1.8. Ergenlik Döneminde Sosyal Beceri 

Ergenlik döneminde akran etkileĢiminin, ergen geliĢimi üzerinde olumlu ve 

olumsuz etkileri görülmektedir. Ergenlerin yaĢı, kiĢilik geliĢimi, sosyalleĢme geçmiĢi, 

algıları ve arkadaĢ seçimleri sosyal becerilerinde önemlidir. Ergenler en çok orta ergen-

lik döneminde arkadaĢlarından etkilenirler (Steinberg ve Morris, 2001). 
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ArkadaĢlık iliĢkileri, aile üyeleriyle kurulan iliĢkilerden farklı olarak daha eĢit-

likçi ve değiĢken biçimdedir. Ergenlik dönemindeki kiĢiler arkadaĢlarıyla yaĢadıkları 

fikir çatıĢması gibi durumlara aile bireyleriyle olan iliĢkilerine göre daha ılımlı yaklaĢır-

lar. Bunun sebebi ise arkadaĢını kaybetme endiĢesidir (Papilia vd., 2004). 

Ergenlik döneminde arkadaĢlıklar sosyal beceri geliĢiminde etkilidir. Bu yüzden 

bu dönemde arkadaĢlarla iletiĢim kurma ve bunu devam ettirme önemlidir. Ergenler, 

arkadaĢları tarafından sevilmeye ve kabul edilmeye çok ihtiyaç duyarlar. ArkadaĢları 

tarafından kabul edilme durumu ergenlerde mutluluk ve tatmin duyguları oluĢturur. Bu-

nun tam tersi yaĢandığında ise stres ve kaygı içeren duygulara bürünebilirler. Ergenler 

için arkadaĢları tarafından nasıl görüldükleri hayatlarının en önemli unsuru haline gelir 

(Uzun Özer, 2014). 

Ergenler sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını gidermek için arkadaĢlarına güven 

duymaya baĢlar ve bu durum yakınlıklarını artırır (Jensen-Campbell ve Malcolm, 2007). 

Akranlarla etkileĢim, ergenin ev ortamı haricinde sosyal becerilerinin geliĢimine 

katkıda bulunduğu gibi bağımsızlığa geçiĢ sürecinde kolaylık sağlar ve sosyal beceriler-

le ilgili uygulama ve kazanmaya da yarar sağlar (Spear, 2000). 

Sosyal beceri yetersizliği olan ergenlerde bazı olumsuz sonuçlarla karĢılaĢılabi-

lir. Sosyal beceri yetkinliğiyle sorun ilgili sorun yaĢayan ergenler, arkadaĢlık kurma, 

sürdürme ve arkadaĢlarına bağlanmada sorunlar yaĢayıp, davranıĢlarında bunu göstere-

bilirler (Braddock vd., 2015). 

Özetle sosyal becerileri zayıf olan ergenler çevreleri ile uyum kurmakta zorlana-

bilmektedirler. Ergenlik dönemindeki bireyler arkadaĢları ile iliĢkilerini çok önemserler. 

Onlar tarafından sevilmek ve değer görmek isterler. Sosyal becerisi zayıf ergenler, ar-

kadaĢlık iliĢkilerinde uyum sağlamakta zorlanabilir. Böylece kaygı ve stres yaĢayabilir-

ler.  

1.9. Sosyal Beceri ile Ġlgili AraĢtırmalar 

Rashid (2010) tarafından yapılan araĢtırmada, ortaokul düzeyinde çocukların 

sosyal becerilerinin geliĢiminin incelendiği çalıĢmaya, ortaokul 6. ve 8. sınıf 1127 öğ-

renci katılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, sosyal becerilerin geliĢimi öğrencilerde 
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beklenen düzeyde saptanmamıĢtır. Fakat çevre, baĢarı seviyesi ve cinsiyet değiĢkenleri-

nin sosyal beceri geliĢiminde önemli olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Buhrmester (1990) tarafından yapılan araĢtırmada ergenlik dönemi ve öncesinde 

samimi dostluklar, kiĢilerarası yetkinlik ve uyum konulu çalıĢmasında yaĢın kiĢilerarası 

iliĢkiler ve samimi dostluklar kurmaya etkisini incelemiĢtir. Ergenlik döneminde olan ve 

olmayan toplam 172 birey araĢtırmaya katılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre, samimi 

dostluklar kurmak için gerekli olan becerilerin erken ergenlik döneminde giderek daha 

önemli hale geldiği görüĢünü desteklemektedir.  

Pasternak ve Guy (2015) araĢtırmalarında sosyal becerilerine yönelik ebeveynle-

rin disiplin stilinin incelendiği araĢtırmanın örneklemi 8-12 yaĢları arasındaki 129 çocuk 

ile 99 anneden oluĢmuĢtur. Elde edilen bulgulara göre, 54 ebeveyn sosyal becerileri ve 

ebeveynlerinin disiplin stilinin öğrenme motivasyonu arasında anlamlı düzeyde, pozitif 

bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. 

DaĢçi (2019) araĢtırmasında, Erzurum ilindeki özel ve devlet ortaokullarında 

okuyan 7. ve 8. sınıf öğrencilerin, sosyal beceri ve iletiĢim becerileri düzeyini incele-

miĢtir. Betimsel tarama modelini kullanmıĢtır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, er-

kek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla sportif faaliyetlere katıldığı tespit edil-

miĢtir. Ergenlerin iletiĢim becerileri düzeyleri arttıkça sosyal beceri düzeyleri de art-

makta olduğu tespit edilmiĢtir. 

Yazıcı (2019) araĢtırmasında, 11-14 yaĢ grubu öğrencilerin görsel sanatlar dersi-

ne iliĢkin tutumları ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemeyi amaçlamıĢ-

tır. AraĢtırmaya çalıĢma grubunu 2018-2019 yılında eğitim gören Samsun ili Atakum 

ilçesinde toplam 200 ortaokul öğrencisi katılmıĢtır. AraĢtırmanın 95‟i kız öğrenci ve 

105‟i erkek öğrenci olarak 11-14 yaĢ grubu katılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre, öğ-

rencilerin görsel sanatlar dersine iliĢkin tutumu ile sosyal beceri düzeyleri arasında an-

lamlı düzeyde, pozitif bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. 

Epözdemir (2018) araĢtırmasının amacı ortaokul öğrencilerinde sanal zorbalık 

düzeyi ile sosyal beceri düzeyi arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. Ayrıca katılımcıların 

sosyal beceri ve düzeyleri sosyo-demografik değiĢkenler açısından da incelenmiĢtir. 

ÇalıĢma grubu toplam 348 ortaokul öğrencisinden oluĢmaktadır. 179‟u erkek öğrenci, 
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172‟si kız öğrencidir. ĠliĢkisel tarama modelli bir çalıĢmadır. Elde edilen bulgulara göre, 

sanal kurban ve sanal zorbalık puanları ile sosyal beceri alt ölçekleri arasında negatif 

yönde bir iliĢki bulunmuĢtur. Yani öğrencilerin sanal zorbalık düzeyi arttıkça sosyal 

beceri düzeyi puanları düĢmekte olduğu tespit edilmiĢtir. 

Spirito, Hart, Overholser, Halverson, (1990) intihar giriĢiminde bulunan, psiki-

yatrik tanı almıĢ ergenlerin ve normal ergenlerin sosyal beceri yetersizlikleri açısından 

karĢılaĢtırmayı amaçlamıĢlardır. AraĢtırmaya 81 ergen dâhil edilmiĢtir. Elde edilen bul-

gulara göre, intihara eğilimli ergenler ile normal ergenler arasında sosyal beceri düzey-

leri açısından anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

Verduyn, Lord, Forrest, (1990) araĢtırmalarında okul temelli sosyal beceri prog-

ramının çocukların davranıĢ ve sosyal becerilerindeki etkilerini incelemiĢlerdir. Toplam 

365 öğrenci dahil edilmiĢtir. AraĢtırmanın sonuçlarına göre, okul temelli sosyal beceri 

programına katılan grubun (deney grubu) programa katılmayan grubuna (kontrol grubu) 

göre daha az problemli davranıĢ problem sergiledikleri görülmüĢtür. Kontrol grubunun 

davranıĢ probleminde ise bir farklılık görülmemiĢtir. 

Veloz (2005) tarafından yapılan araĢtırmada, istismara uğrayan çocuklar ile uğ-

ramayan çocukların sosyal becerilerini karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın sonuçlarına gö-

re, istismara uğramayanlara göre,  sorumluluk puanları daha yüksek çıktığı tespit edil-

miĢtir. Bu çalıĢmada, istismara uğrayan çocukların istismara uğramayan çocuklara göre 

problem davranıĢları daha yüksek çıkmıĢtır.   

Esin (2018) çalıĢmasını sosyal beceri geliĢtirme eğitim programının ergenlerin 

psikolojik sağlamlık ve duygusal zeka düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla öntest-

sontest-tekrar izleme kontrol gruplu deneysel desende yapmıĢtır. ÇalıĢma, 70 ergen üze-

rinde gerçekleĢtirilmiĢ olup 36'sı müdahale, 34'ü kontrol grubu olmak üzere ayrılmıĢtır. 

Elde edilen bulgulara göre, uygulanan eğitim programının ergenlerin toplam duygusal 

zeka ve psikolojik sağlamlık düzeyi son test puanlarında anlamlı düzeyde farklılık gö-

rülmemiĢtir. Fakat anlamlı bir farklılık olmasa da bir artıĢ sağladığı saptanmıĢtır. Böyle-

ce uygulanan eğitimin uzun dönemde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiĢtir.  

Güven (2017) araĢtırmasında, 12-14 yaĢ grubunda olan çocukların müziğe iliĢ-

kin tutumları ve sosyal beceri düzeylerini incelemiĢtir. AraĢtırma Ankara‟nın farklı ya-

Ģam seviyesinde olan 803 öğrenciden oluĢmuĢtur. AraĢtırmanın 424‟ü kız öğrenci, 
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379‟u erkek öğrencidir. Sonuçlara göre, müzik kursu alan öğrencilerin müzik kursu al-

mayan öğrencilere göre sosyal beceri düzeyleri ve müziğe iliĢkin tutumları daha yüksek 

olduğu tespit edilmiĢtir.  

ġahin (2015) araĢtırmasında ortaokulların sosyal beceri kazandırmada yeterlili-

ğini incelemeyi amaçlamıĢtır.  AraĢtırmaya Ġstanbul ili Kartal ve Maltepe ilçesindeki 

ortaokullarda öğrenim gören, 7. ve 8. Sınıfta okuyan toplam 558 öğrenci katılmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonuçlarına göre, kız öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri erkek öğrencile-

re göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuĢtur. Sosyal beceri kazandırılan ders ter-

cihinde, dil dersini ilk sıralarda tercih edenlerin son sırada tercih edenlere göre ise sos-

yal beceri düzeyi daha yüksek bulunmuĢtur. Bedensel dersi son sıralarda tercih edenle-

rin ilk sırada tercih edenlere göre sosyal beceri düzeyi yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tokcan (2015) araĢtırmasında ortaokul öğrencilerinin davranıĢ problemleri ile 

sosyal beceri puanları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. AraĢtırma grubu, AraĢtırmaya 6. 

ve 7. sınıfa devam 14 tane ortaokulda yapılan araĢtırmaya eden toplam 822 öğrenci ka-

tılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre,  öğrencilerin sosyal beceri ve davranıĢ problemleri 

puanlarının arasındaki iliĢki negatif yönde ve anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edil-

miĢtir. 

Yelpaze (2012) akran aracılı sosyal beceri eğitimi programının ilköğretim ikinci 

kademe öğrencilerinin saldırganlık düzeylerine etkisini incelemiĢtir. AraĢtırma Kahra-

manmaraĢ merkezindeki 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. Elde edilen sonuç-

lara göre, yapılan uygulamanın, verilen sosyal beceri eğitiminin öğrenciler üzerinde 

saldırganlık düzeylerini azalttığı tespit edilmiĢtir.  

Dalkıran‟ın (2012) araĢtırmasının amacı, SBS ve YGS kurslarına devam eden 

öğrencilerin fiziksel aktivitelerde yer alma değiĢkenine göre sosyal beceri düzeyleri 

arasında farklılığın var olup olmadığını incelemektir. AraĢtırma, tarama modelli bir ça-

lıĢmadır. AraĢtırmaya toplam 1319 dershane öğrencisi katılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara 

göre, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre sınav kaygıları ve sosyal beceri düzeyleri 

daha yüksek bulunmuĢtur. SBS öğrencileri YGS öğrencilerine göre sınav kaygısı değiĢ-

kenine göre daha kaygılı bulunmuĢtur. Fiziksel aktivitede bulunan öğrencilerin sosyal 

beceri düzeyleri anlamlı ölçüde daha yüksek bulunmuĢtur.  

AvĢar (2013) çalıĢmasında bir kardeĢli bireylerle daha fazla kardeĢli bireyleri 

sosyal beceri performansı açısından karĢılaĢtırmak amaçlamıĢtır. ÇalıĢma, 15-18 yaĢ 
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arası ergenlerle yürütülmüĢtür. Elde edilen sonuçlara göre, kardeĢli ergenlerin kardeĢsiz 

ergenlerden duyuĢsal kontrol puanı bakımında daha yüksek performans sergiledikleri 

tespit edilmiĢtir. 

ġimĢek (2011) tarafından yapılan araĢtırmada sosyal kaygısı yüksek ergenlerin 

sosyal kaygılarını azaltmak amacıyla sosyal beceriler eğitimini içeren bir programın 

etkisini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma Ġzmir Dikili ilçesinde yapılmıĢtır. 34 öğrenci olarak 

17'si deney, 17'si kontrol grubundan oluĢmuĢtur. Elde edilen bulgulara göre, sosyal be-

ceri ile ilgili programın sosyal kaygıyı azaltmada etkili olduğu tespit edilmiĢtir. 

Aktı (2011) araĢtırmasında ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin medya okurya-

zarlık düzeyleri ile sosyal beceri düzeylerinin iliĢkisini belirlemeyi amaçlamıĢtır. Okul-

ların belirlenmesinde aile profilleri ve bölgenin ekonomik koĢulları dikkate alınmıĢtır. 

AraĢtırmaya toplam 947 öğrenci katılmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre, medya okurya-

zarlık düzeyi ile sosyal beceri düzeyi arasında anlamlı bir iliĢkiye rastlanmamıĢtır. Evle-

rinden internete bağlanan öğrencilerin medya okuryazarlık düzeyleri yüksek çıkmıĢtır. 

Hiç internet kullanmayan öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Kodaz (2010) tarafından yapılan çalıĢmada Ġnegöl Mesleki Eğitim Merkezi öğ-

rencilerinin sosyal beceri düzeylerine göre çatıĢma çözme becerilerini incelenmeyi 

amaçlamıĢtır. ĠliĢkisel tarama modelli çalıĢmadır. AraĢtırmanın çalıĢma grubu 113 çırak 

öğrenciden oluĢmuĢtur. Öğrencilerin yaĢ grubu 15 ile 18‟dir. Elde edilen bulgulara göre, 

sosyal beceri düzeyleri yüksek olan öğrencilerin düĢük olan öğrencilere göre çatıĢma 

çözme becerileri daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

Altınoğlu Dikmeer‟in (1997) araĢtırmasının amacı, sosyal içedönük olan ergen-

lere verilecek grupla sosyal beceri eğitiminin onların içedönüklük düzeylerine etkisini 

incelenmektir.  Ön test – son test kontrol gruplu bir model ile çalıĢılmıĢtır. 12 ergen 

çalıĢmaya katılmıĢtır. Kontrol grubuna bir eğitim uygulanmamıĢtır. Uygulama sonra-

sında elde edilen sonuçlara göre, sosyal beceri eğitiminin, deney grubunda sosyal içe-

dönüklük düzeylerinde anlamlı bir azalma sağladığı bulunmuĢ ve kontrol grubunda ise 

anlamlı bir değiĢme saptanmamıĢtır. 
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Uzamaz‟ın (2000) çalıĢmasında sosyal beceri eğitiminin ergenlerin kiĢilerarası 

iliĢkiler düzeyine etkisini incelemek amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmaya Adana ilinde yaĢayan 9. 

Sınıf öğrencilerinden 28 kiĢi gönüllü olarak seçilmiĢtir. 14 kiĢilik deney grubuna 9 hafta 

sosyal beceri eğitimi verilmiĢtir. 14 kiĢilik kontrol grubuna ise bir eğitim verilmemiĢtir. 

AraĢtırmanın sonuçlarına göre,  deney grubuna uygulanan sosyal beceri eğitiminden 

sonra öğrencilerin kiĢilerarası iliĢkilerini olumlu yönde etkilediği görülmüĢtür.  

Keçialan ve Ocakçı‟nın (2018) araĢtırmasının amacı, ergenlere yapılan sosyal 

beceri eğitiminin iletiĢim ve öfke kontrolüne etkisini incelemiĢtir. ÇalıĢma grubu, 65 

ergenden oluĢmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, ön test ve son test bilgi seviyesi, 

iletiĢim becerileri arasında anlamlı düzeyde fark bulunmaktadır. Uygulanan eğitim bilgi 

seviyesi ve iletiĢim becerilerinin de arttırıcı yönde baĢarılı olduğu tespit edilmiĢtir.  

Duran, Çeliköz ve Topaloğlu (2013) araĢtırmalarında ortaokul öğrencilerinin 

sosyal beceri düzeylerini belirlemeyi amaçlamıĢlardır. AraĢtırmaya Malatya il merke-

zinde bulunan toplam 291 ortaokul öğrencisi katılmıĢtır. Kız öğrencilerin sosyal beceri 

düzeyleri, erkek öğrencilerden daha yüksek bulunmuĢtur. Sınıf düzeyi arttıkça olumsuz 

davranıĢlarda da artıĢ olduğu tespit edilmiĢtir.  

Yıldız (2017) araĢtırmasında akran arabuluculuğunun lise öğrencilerinin sosyal 

beceri düzeylerine etkisini incelemiĢtir. Lisede öğrenim gören toplam 72 öğrenci ile 

çalıĢılmıĢtır. Gönüllü olan 35 öğrenci düzenlediği çatıĢma çözme programlarına katıl-

mıĢlardır. Kontrol grubunda 37 öğrenci vardır. Elde edilen sonuçlara göre, akran arabu-

luculuğu programına katılan öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri daha yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir.  

Tekin ve Onuk (2018) araĢtırmasında, ortaokul 10-13 yaĢ öğrencilerinin sosyal 

becerilerinin anne baba tutumları bakımından incelemeyi amaçlamıĢlardır. AraĢtırma 

grubunu toplam 747 öğrenci oluĢturmuĢtur. Elde edilen bulgulara göre, ortaokul öğren-

cilerinin anne-baba tutumları ile sosyal becerileri arasında psikolojik özerklik bağla-

mında anlamlı bir iliĢki tespit edilmiĢtir. Öğrencinin psikolojik özerklik ile anne-

babanın evli olması boyutunda anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Cinsiyet değiĢkenine göre 

ise kızların lehine anlamlı düzeyde bir fark bulunmuĢtur.  
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Özyürek ve Özkan‟ın (2015) çalıĢmasında anne baba tutum algılarının onların 

sosyal beceri düzeylerine etkisini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma grubu toplam 613 lise öğren-

cisinden oluĢmuĢtur. AraĢtırmanın sonuçlarına göre, cinsiyet değiĢkeninin anlamlı ölçü-

de etkilendiği bulunmuĢtur. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre anne ve babalarını 

daha demokratik algıladıkları ortaya çıkmıĢtır. Ergenlerin sosyal beceri düzeyleri ile 

algıladıkları anne ve baba tutumları arasında anlamlı bir iliĢki tespit edilememiĢtir. 

Yelpaze ve Özkamalı (2015) çalıĢmalarında akran aracılığıyla anlatılan sosyal 

beceri eğitimi programının ortaokul öğrencilerinin saldırganlık düzeylerine etkisini in-

celemeyi amaçlamıĢlardır. AraĢtırmaya toplam 56 öğrenciden 28‟i kız ve 28‟u erkek 

öğrenci olarak eĢit bir Ģekilde katılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre, akranları tarafın-

dan eğitim programı verilen öğrencilerde saldırganlık düzeyinde azalma olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

 Kılıç'ın (2016) çalıĢma grubu, kamu kurumuna ait okul öncesi eğitime devam 

eden, normal geliĢim düzeyinde olan, anne ve babaları yaĢıyor olan ve öz olan çocuk-

lardan oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma ön test - son test Ģeklinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Okul 

öncesi eğitimine devam eden 26 deney ve 26 kontrol grubu ayarlanmıĢtır. Deney grup-

larında olan öğrencilere fazladan sekiz hafta Sosyal Beceri Eğitimi Programı uygulan-

mıĢtır. Kontrol gruplarındaki öğrenciler normal olarak eğitimlerine devam etmiĢlerdir. 

AraĢtırma bulgularına göre, eğitime katılan çocukların puanlarının eğitime katılmayan 

çocuklara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Ġki gruptaki çocukların yani kont-

rol ve deneyi grubundaki çocukların mizaçları ve sosyal beceri arasındaki iliĢki anlamlı 

ve yönde olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Karateke'nin (2016) çalıĢmasının amacı, üstün yetenekli olma ihtimali olan ço-

cukların okul öncesi dönemde tespit edilebilmesi ve tespit edildikleri takdirde verilecek 

sosyal beceri eğitimi ile sosyal becerilerinin geliĢtirilerek yaĢamaları muhtemel sorunla-

rı bertaraf etmektir. Elde edilen veriler karĢılaĢtırıldığında ailelerden alınan bilgilere 

göre çocukların sosyal beceri düzeylerinin eğitim öncesi ve eğitim sonrasında bir deği-

Ģiklik olmadığı ancak grubu oluĢturan çocukların sosyal beceri düzeylerinin birbirine 

yaklaĢtığı tespit edilmiĢtir. Öğretmenlerden alınan verilere göre, eğitim öncesi ve sonra-

sı çocukların dört sosyal beceri kategorisinden akademik destek becerileri kategorisinde 

geliĢim gösterdikleri tespit edilmiĢtir. Kalıcılık uygulamasından elde edilen veriler ince-
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lendiğinde ise ailelerden alınan veriler doğrultusunda çocukların eğitimden bir ay sonra 

da sosyal beceri düzeylerini korudukları, öğretmenlerden alınan verilere göre de eğitim-

den bir ay sonra çocukların sosyal beceri düzeylerindeki geliĢimin devam ettiği tespit 

edilmiĢtir. 

 Noz (2018) tarafından yapılan araĢtırmada sosyal becerilerin öğretimine ve sos-

yal becerilerin öğretiminde karĢılaĢılan güçlüklere yönelik öğretmen görüĢleri incelen-

miĢtir. AraĢtırmanın örneklemini Elazığ merkezde görev yapan, 1, 2 ve 3. sınıfları oku-

tan 50 öğretmen belirlenmiĢtir. Bulgulara göre sosyal beceri kavramını genel olarak 

kiĢilerarası iletiĢim, topluma uyum sağlama olarak tanımlanmıĢtır. Öğretmenlerin ka-

zandırması gereken becerileri ise kendini ifade etme, toplumsal sorumluluk problem 

çözme, iletiĢim kurma ve yardımlaĢma gibi hedeflerin olduğu tespit edilmiĢtir. Öğret-

menden, öğrenciden, aileden, çevresinden ve okulun fiziki yapısından dolayı sosyal 

becerilere birtakım sorunlar yaĢandığı görülmüĢtür. 

 Büyükbayrak'ın (2019) araĢtırmasının temel amacı, anne ve babaların duygusal 

zekaları ve ilkokul seviyesindeki çocuklarının sosyal beceri düzeyleri arasındaki iliĢki-

de, anne ve babalarının ortak ebeveynlik algılarının aracı rolünü incelemektir. Yapılan 

analizler sonucunda, annenin ve babanın duygusal zeka puanı ile çocuğun sosyal beceri 

toplam puanı arasındaki iliĢkinin annenin ve babanın ortak ebeveynlik algısı aracılığıyla 

gerçekleĢmediği ortaya konmuĢtur. KeĢifsel nedenlerle yapılan çoklu regresyon analizi-

nin sonuçları ise annenin duygusal zekası ve annenin ortak ebeveynlik algısının çocu-

ğun toplam sosyal beceri puanını olumlu yönde tahmin ettiğini göstermiĢtir ancak baba 

için benzer sonuçlar bulunamamıĢtır. ÇalıĢmada, annelerin duygusal zekasının ve ortak 

ebeveynlik algılarının çocukların sosyal becerilerini nasıl öngördüğüne iliĢkin sonuçlar, 

ebeveynlerin çocuğun sosyal beceri düzeyleri üzerindeki etkisinin önemine iĢaret etmiĢ-

tir. 

 Tagay, Baydan ve Voltan (2010) sosyal beceri eğitiminin sosyal beceri düzeyle-

rine etkisini incelemiĢlerdir. AraĢtırmaya 6-7-8. sınıflara devam eden öğrenciler katıl-

mıĢtır. Toplam 46 öğrenci ile çalıĢılmıĢtır. Sosyal Beceri Ölçeği, 187 kiĢiye uygulan-

mıĢtır. Bulgulara göre, deney grubundaki öğrencilerin puan dağılımı, eğitim verilmeyen 

kontrol grubundaki öğrencilerden sosyal beceri puanları anlamlı düzeyde daha yüksek 

bulunmuĢtur. 
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Abacı, Tepeli ve Erbay‟ın (2015) çalıĢmasındaki amaç, yaratıcı drama eğitiminin 

ergenlerin sosyal becerilerine etkisini araĢtırmıĢlardır. Öğrencilere 10 hafta boyunca 

olarak toplam 20 oturum Ģeklinde yaratıcı drama dersleri verilerek 30 ergenle çalıĢılmıĢ-

tır. Deney grubu 15, kontrol grubu 15 ergen olmak üzere belirlenmiĢtir. Bulgulara göre, 

yaratıcı drama eğitiminin etkili olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Çiftçi'nin (2019) araĢtırmasında, sporun orta öğretim öğrencilerinin bedensel-

kinestetik zeka ve sosyal beceri düzeyine etkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtır-

maya, Çumra Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Özel Mehmet Çiftçi Temel Liselerinde 

öğrenim Gören 187 öğrencidir. Uygulama grubu 97 kiĢi, kontrol grubu 90 kiĢiden 

oluĢmuĢtur. 8 hafta düzenli spor yaptırılan deney grubunu oluĢturan lise öğrencilerinin 

sosyal beceri düzeyleri ve bedensel-kinestetik zekâ düzeylerinde olumlu yönde artıĢ 

görülmüĢtür. Ayrıca cinsiyet açısından baktığımızda kadınların sosyal beceri puan orta-

lamaları erkeklere göre daha yüksek çıkarken, erkeklerin bedensel-kinestetik zekâ puan 

ortalamaları kadınların bedensel kinestetik zeka puanlarına kıyasla daha yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir. 

Kısa (2018) araĢtırmasında ortaokul öğrencilerinin yalnızlık ve sosyal beceri dü-

zeyleri ile internet bağımlılığı arasındaki iliĢkinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtır-

maya toplam 10.682 öğrenci katılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemi 631 kiĢiden oluĢmuĢ-

tur. Sonuçlara göre, öğrencilerin internet bağımlılık düzeyi ile olumlu sosyal beceri dü-

zeyleri arasında negatif yönlü ve anlamlı iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Olumsuz sosyal 

beceri düzeyleri ile ise ve yalnızlık düzeyleri arasında ise pozitif yönde ve anlamlı iliĢki 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

Çorak‟ın (2019) araĢtırmasında 8.sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığının 

yalnızlık algısı ve sosyal beceri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. ÇalıĢma grubu toplam 

281 kiĢiden oluĢmuĢtur. 146'sı erkek ve 134'ü kız öğrenciden oluĢmuĢtur. Öğrenciler 

araĢtırmaya gönüllü olarak katılmıĢtır Elde edilen bulgulara göre, ergenlerin internet 

kullanım süreleri fazlaca yüksek çıkmıĢtır. Olumsuz davranıĢ gösteren ergenlerin ise 

internet bağımlılığı açısından daha fazla risk altında olduğu tespit edilmiĢtir. 

           Biçer‟in (2014) araĢtırmasında sosyal beceri eğitiminin ortaokul öğrencilerinin 

internet bağımlılığı üzerindeki etkiyi incelemiĢtir. AraĢtırmaya 6. 7. ve 8. sınıfta okuyan 



27 
 

öğrenciler katılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre, deney grubundaki öğrencilerin inter-

net bağımlılığı puanları, kontrol grubundaki öğrencilerin puanlarından daha düĢük ol-

duğu tespit edilmiĢtir. Bu farklılık istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır.  

Özetle sosyal beceri düzeyi ile ilgili yapılan araĢtırmalara bakıldığında ergenlik 

dönemindeki bireylerin toplumun bir üyesi olması ve sosyal sorumluluklarının yerine 

getirmesinde gerekli olan sosyal becerilerin akran iliĢkilerinde, akademik baĢarılarında, 

duygusal ve sosyal geliĢiminde taĢıdığı önem, yapılan araĢtırmalar neticesinde ortaya 

konulmuĢtur. Öğrencilerin sosyal becerileri değerlendirildiği ve sosyal becerilere etki 

eden değiĢkenleri inceleyen çalıĢmalara rastlanmıĢtır. Sosyal beceri düzeyi ile müzik, 

spor, duygusal zeka, psikolojik sağlamlık, akademik baĢarı, iletiĢim becerileri, sosyal 

etkileĢim arasındaki iliĢkiyi inceleyen çalıĢmaların olduğu görülmektedir. Fakat sosyal 

beceri düzeyi ile internet bağımlılığı arasındaki iliĢkiyi araĢtıran çalıĢmalara pek fazla 

rastlanmamıĢtır.  

Bu araĢtırmanın ana problemi ise ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin internet 

bağımlılık seviyelerini, sosyal beceri seviyelerinin ne durumda olduğunu; öğrencilerin 

internet bağımlılıkları ile sosyal becerileri arasındaki iliĢkiyi ortaya koymayı amaçla-

maktadır. 

1.10. Amaç 

Bu araĢtırma ile 6. ve 7. sınıflarda internet bağımlılığı ile sosyal beceri düzeyleri 

arasında anlamlı düzeyde iliĢki olup olmadığını belirlemektir. Bu genel amaç doğrultu-

sunda aĢağıdaki sorulara yanıt aranacaktır; 

1. Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri nedir? 

2. Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri nedir? 

3.  Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyi puanları ile 

sosyal beceri düzeyi puanları arasında anlamlı düzeyde bir iliĢki var mıdır? 

4. Ortaokul 6. ve 7.  sınıf öğrencilerinin, internet bağımlılık düzeyi puanları ve 

sosyal beceri düzeyi puanları; cinsiyet, sınıf düzeyi, algılanan akademik baĢarı, günlük 

internet kullanma süresi, anne ve babanın internet kullanımını denetleme durumu, anne-

baba birliktelik durumu, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, değiĢkenlerine göre 

anlamlı düzeyde farklılaĢmakta mıdır? 
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1.11. Önem 

Literatürde internet bağımlılığı çeĢitli değiĢkenler ile ele alınmakta ve ergen 

grupları arasında gittikçe yaygınlaĢan bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sosyal 

beceri kavramının ise bu zamana kadarki araĢtırmalarda birçok kavram ile iliĢkisi ince-

lenmiĢ fakat internet bağımlılığı ile ilgili yeterli sayıda araĢtırma yapılmadığı görülmüĢ-

tür.  

 Ġnternet bağımlılığı ile sosyal beceri düzeyinin erken yaĢlarda fark edilmesi öğ-

rencinin kiĢisel arası iliĢkiler ve sosyal uyum düzeylerinin geliĢimi açısından önemli 

olduğu bilinmektedir. Bu araĢtırma ile öğrencilerin internet bağımlılıkları ve sosyal be-

ceri düzeyleri tespit edilerek ve bu konuda öğretmenlere, ebeveynlere, rehberlik ve psi-

kolojik danıĢmanlara yol gösterebilir. 

Ergenlik dönemi olarak ifade edilen bu yaĢ grubundaki bireylerin sosyal beceri 

düzeyleri ve eğitimlerine yönelik yapılacak çalıĢmalara, hem internet bağımlılığı ile 

sosyal beceri arasındaki iliĢkinin düzeyi ortaya konularak,  hem de ergenlerin internet 

bağımlılığını etkileyen faktörler ortaya çıkarılarak yapılacak çalıĢmalara katkı sağlamıĢ 

olacaktır.  

 Sosyal beceri konusunun araĢtırmacılarda merak duygusu uyandıracağı ve inter-

net bağımlılığını açıklamada, özgün bir konu olarak ve alan yazına akademik katkı sağ-

layacağı düĢünülmektedir. 

1.12. Varsayımlar 

1. KiĢisel Bilgi Formu‟nda, „Sosyal Beceri Ölçeği‟ ve "Ġnternet Bağımlılığı Ölçeği"nde 

verilen sorulara samimi, içten ve gerçek durumları yansıtacak Ģekilde yanıtladıkları var-

sayılmaktadır. 

1.13. Sınırlılıklar 

1. Bu araĢtırma 2019–2020 Eğitim-Öğretim yılına ait bilgi ve bulgularla sınırlıdır.  

2. Bu araĢtırma KırĢehir ili merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir orta-

öğretim okuluna devam eden 6. ve 7. sınıf öğrenciler ile sınırlıdır. 
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3. Ölçek, gönüllü öğrencilere uygulanmıĢtır. 

1.14. Tanımlar 

İnternet Bağımlılığı: Bireyin internet kullanımını dizginleyememe ve kendini kontrol 

edememesi durumu olarak ifade edilmektedir (Young, 2007). 

Sosyal Beceri: Bireyin diğer insanlar ile iletiĢimi sağlayan, sosyal olarak kabul edilebilir 

ve öğrenilmiĢ davranıĢlarına sosyal beceriler denir (Özabacı, 2006). 

 

 



38 
 

BÖLÜM 2. YÖNTEM 

 

 AraĢtırmanın bu bölümünde araĢtırma modeli, evren ve örneklem, veriler ve 

toplanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması baĢlıklarına iliĢkin bilgiler 

verilmiĢtir. 

2.1. AraĢtırmanın Modeli 

 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılığının sosyal beceri düzeyi ile iliĢki-

sini incelemeyi amaçlayan betimsel bir araĢtırmadır. AraĢtırmanın modelini, tarama 

modellerinden iliĢkisel tarama modeli oluĢturmaktadır.   

 ĠliĢkisel tarama modeli iki ya da daha fazla değiĢken arasındaki iliĢkinin belir-

lenmesi için kullanılır. DeğiĢkenler arasındaki neden sonuç iliĢkileri dikkate alınarak 

iliĢkinin olup olmadığı hakkında bilgi veren bir yöntemdir. ĠliĢkinin yönü ile iliĢkinin 

miktarının belirlenmesinde ve varsa anlamı hakkında bilgi verir (Karasar, 2013). 

2.2. ÇalıĢma Grubu 

Bu araĢtırmanın çalıĢma grubu, 2019–2020 eğitim - öğretim yılında KırĢehir il 

sınırları içerisinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı‟na ait bir devlet okulunun 6. ve 7. 

sınıflarında öğrenim gören 12-13 yaĢ grubundaki öğrenciler oluĢturmaktadır. Okuldaki 

toplam 6. ve 7. sınıf öğrenci sayısı 279'dur. ÇalıĢma grubunu 231 öğrenci oluĢturmakta-

dır. 

KırĢehir iline bağlı devlet ortaokulu,  il merkezindedir.  Okul binasında 2 fen la-

boratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, konferans ve spor salonları, 34 derslik bulunmak-

tadır. Okulda 651 öğrenci ve 47 öğretmen bulunmaktadır (KırĢehir Milli Eğitim Müdür-

lüğü, 2020). 

 ÇalıĢma grubunu oluĢturan öğrencilerin demografik özelliklerine iliĢkin sonuçlar 

Tablo 1'de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

  n % 

Cinsiyet 
Kız 132 57,1 

Erkek 99 42,9 

Sınıf düzeyi 
6 108 46,8 

7 123 53,2 

Okul baĢarı değerlendirmesi 

Çok iyi 74 32,0 

Ġyi 91 39,4 

Orta 58 25,1 

Kötü 8 3,5 

Günlük internet kullanım süresi 

Hiç 37 16,0 

1 saat ve daha az 110 47,6 

2-3 saat 66 28,6 

3 saatten fazla 18 7,8 

Anne ve babanın internet kulla-

nımını denetleme durumu 

Evet 189 81,8 

Hayır 42 18,2 

Anne-baba birliktelik durumu 
Sağ ve birlikteler 197 85,3 

Diğer 34 14,7 

Anne eğitim durumu 

Okuryazar değil 34 14,7 

Ġlkokul mezunu 114 49,4 

Lise mezunu 64 27,7 

Üniversite ve  

üstü mezunu 
19 8,2 

Baba eğitim durumu 

Okuryazar değil 21 9,1 

Ġlkokul mezunu 119 51,5 

Lise mezunu 62 26,8 

Üniversite ve 

Üstü mezunu 

mezunu 

29 12,6 
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Öğrencilerin %57,1‟i kız, %42,9'u erkektir. %46,8'i 6. sınıfta okumakta, 

%53,2‟si 7. sınıfta okumaktadır. %32,0'si derslerinin çok iyi, %39,4‟ü derslerinin iyi 

olduğunu, %25,1'i derslerinin orta düzeyde olduğunu ve %3,5'i derslerinin kötü olduğu-

nu düĢünmektedir. Öğrencilerin %16,0'ı günde hiç internet kullanmamakta, %47,6‟sı 

günlük 1 saat ve daha az internet kullanmakta, %28,6'sı 2-3 saat internet kullanmakta ve 

%7,8'i 3 saatten fazla internet kullanmaktadır. %81,8‟inin anne-babası internet kullanı-

mını denetlemekte, %18,2'si denetlememektedir. %85,3‟ünün anne ve babası birlikte ve 

sağ, %49,4‟ünün annesi, %51,5‟inin babası ilkokul mezunudur. %27,7'nin annesi ve 

%26,8'inin babası lise mezunudur. Annesi üniversite ve üstü mezunu olan %8,2 ve ba-

bası üniversite ve üstü mezunu olan %12,6'dır. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

 Bu araĢtırmada üç veri toplama aracı kullanılmıĢtır. Birinci veri toplama aracı 

bireyi yakından tanımak için KiĢisel Bilgi Formu (EK B), Ġnternet bağımlılık düzeyleri-

ni ölçmek için ikincisi Ġnternet Bağımlılık Ölçeği (EK C), üçüncüsü ise sosyal beceri 

düzeylerini ölçmek için Çocuklarda Sosyal Beceri Ölçeği (EK D) kullanılmıĢtır. Ölçek-

ler ortaokul 6. ve 7.sınıf öğrencileri için uygundur. 

2.3.1. KiĢisel Bilgi Formu 

 ÇalıĢmaya katılan öğrencilerle ilgili bilgi toplamak amacıyla çocukların cinsiye-

ti, sınıf düzeyi, anne - babanın birliktelik durumu, algılanan okul baĢarısı, anne ve baba-

nın internet kullanımını denetleme durumu ve anne ve baba eğitim düzeyi gibi demog-

rafik bilgileri içeren araĢtırmacı tarafından hazırlanan sorulardan oluĢmaktadır.  

2.3.2.Ġnternet Bağımlılık Ölçeği 

Bayraktar'ın (2001) Ġngilizce'den Türkçe'ye uyarladığı Ġnternet Bağımlılık Ölçe-

ği‟nde katılımcıdan hiçbir zaman 0 puan, nadiren 1 puan, arada sırada 2 puan, çoğun-

lukla 3 puan, çok sık 4 puan ve devamlı 5 puan Ģeklinde olan seçeneklerden birini iĢa-

retlemeleri istenmektedir. Ġnternet Bağımlılığı Ölçeği'nde 50 puan ve altı alanlar “semp-

tom göstermeyenler”, 50–79 puan arası alanlar “sınırlı semptom gösterenler”, 80 ve 

üzeri puan alanlar “internet bağımlısı” olarak tanımlanmaktadır (Bayraktar, 2001). 
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Ġnternet bağımlılık ölçeği, Ġzmir Ege Üniversitesi akademik personellerinden 5 

görevli tarafından incelenmiĢtir. Sorular sade ve anlaĢılır Ģekilde düzenlenmiĢtir. 12-17 

yaĢ grubuna göre uyarlanmıĢtır. Çeviri standart test seviyesine getirilmiĢ, Cronbach 

Alpha değeri açısından güvenirliği .91, Spearman - Brown değeri açısından da .87 bu-

lunmuĢtur. Bu değerler testin güvenilir olduğunu göstermektedir (Bayraktar, 2001).  

Analiz sonucunda internet bağımlılığı ölçeğinin Cronbach‟s Alfa katsayısı 0,88 

olarak hesaplanmıĢtır. 

2.3.3.Çocuklarda Sosyal Beceri Ölçeği (ÇSBÖ) 

Çocuklar Ġçin Sosyal Beceri Ölçeği (ÇBSÖ), YurdakavuĢtu ve Küçükkaragöz 

(2012) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ölçek 41 maddeden oluĢmaktadır. Ortaokul 6. ve 7. 

sınıf öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılacaktır. GeliĢti-

rilen bu ölçeğin yaĢ grubu 12-14'tür. Çocuklar Ġçin Sosyal Beceri Ölçeği'nde katılımcı-

dan hiçbir zaman 1 puan, ara sıra 2 puan, sık sık 3 puan ve her zaman 4 puan Ģeklinde 

seçeneklerinden birisini iĢaretlemesi istenmektedir. Sosyal beceri ölçeğinden alınabile-

cek en düĢük puan 20 ve en yüksek puan ise 80‟dir. Sosyal beceri düzeyinin yüksekliği-

ni ölçekte alınan puanın yüksekliği belirlemektedir. AraĢtırma sosyal beceri ölçeğinde 

20-40 arası puan alanlar düĢük, 41-60 arası puan alanlar orta, 61-80 arası puan alanlar 

yüksek düzeyde sosyal beceriye sahip olarak kabul edilmiĢtir. 

Madde toplam korelasyonları hesaplanmıĢ ve faktör analizi ölçeğin kapsam ge-

çerliliğinin sağlanması için uygulanmıĢtır. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,87 

olarak ölçeğin tamamı için bulunmuĢtur. Ölçeğin güvenirliğini test etmek amacıyla öl-

çeği asıl uygulamadan önce testin tekrarı yöntemiyle araĢtırma kapsamında çalıĢma ya-

pılmıĢtır.  

Ölçeğin amacı 6. ve 7. sınıf düzeyindeki öğrencilerin sosyal beceri geliĢim dü-

zeylerini ölçmektir.  

Analiz sonucunda sosyal beceri ölçeğinin Cronbach‟s Alfa katsayısı 0,908olarak 

hesaplanmıĢtır.  
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2.4. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

KırĢehir Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nden izin alınmıĢtır. Okul idaresi ile görü-

ĢülmüĢtür. AraĢtırma hakkında bilgi verilen öğrencilerden araĢtırmaya katılmaya gönül-

lü olanların formları doldurması istenmiĢtir. Uygulayıcı olarak sadece araĢtırmacının 

yer aldığı veri toplama sürecinde toplam 240 öğrenciye uygulanmıĢtır ve bunlardan 231 

tanesi değerlendirmeye alınmıĢtır. Anket formunun öğrenciler tarafından doldurulması 

ortalama 40 dakika sürmüĢtür. 

Çarpıklık ve basıklık katsayıları değerleri incelendiğinde puanların normal dağı-

lım sağladığı görülmektedir (-3;+3 aralığında).Çarpıklık ve basıklık değerlerinin hesap-

lanması, internet bağımlılığı puanlarının normal dağılıma uygunluğunun incelenmesidir. 

Basıklık ve çarpıklık değerlerinin  +3 ile -3 arasında olması internet bağımlılığı puanla-

rının normal dağılım için yeterlidir (Groeneveld ve Meeden, 1984; Moors, 1986; Hop-

kins ve Weeks, 1990; De Carlo, 1997). Buna göre internet bağımlılığı puanının normal 

dağılım göstermekte olduğu görülmüĢtür. 

 Yöntemlerin analizinde parametrik yöntemler (Pearson, Bağımsız Gruplar T 

testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ) tercih edilmiĢtir. 

 Pearson Korelasyon testi ile internet bağımlılığı, sosyal beceri puanlarının iliĢki-

si analiz edilmiĢtir. Ġnternet bağımlılığı, sosyal beceri puanlarının demografik değiĢken-

lerine göre farklılık gösterip göstermemesi bağımsız gruplar T testi ve Tek Yönlü Var-

yans Analizi (ANOVA) testleri ile analiz edilmiĢtir.  

 Pearson Korelasyon testi bağımsız iki nicel değiĢkenin arasındaki doğrusal iliĢ-

kinin yönünü belirler. Ayrıca kuvvetinin belirlenmesi içinde kullanılır. Bağımsız gruplar 

T testi bağımsız iki grubun nicel bir değiĢkenin karĢılaĢtırılması için kullanılır. Tek yön-

lü bağımsız k grubun (k>2) nicel bir değiĢken açısından karĢılaĢtırılması için kullanılan 

testi tekniğidir (Özdamar, 2004).  
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

 

 AraĢtırmanın bu bölümünde çalıĢmanın amaçlarını yansıtan sıralanmıĢ Ģekilde 

alt baĢlıklar halinde oluĢturulmuĢ bulgular baĢlığına ve bulguların sıralı bir Ģekilde an-

lamlandırılmaya çalıĢıldığı yorumlar baĢlığına iliĢkin bilgiler verilmiĢtir. 

3.1.Bulgular 

3.1.1. Öğrencilerinin Ġnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Ġncelenmesine ĠliĢkin Bul-

gular 

 Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin öğrencilerin internet bağımlılığı puanlarının 

betimleyici istatistiklerine dair bulgular yüzdelik olarak Tablo 2'de gösterilmiĢtir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Ġnternet Bağımlılığı Puanlarının Betimleyici Ġstatistikleri 

     
Std. Sap-

ma 
Çarpıklık Basıklık 

Ġnternet Bağımlılığı 23,38 16,04 0,91 0,59 

     
Öğrencilerin internet bağımlılığı puan ortalaması 23,38‟dir. Ġnternet Bağımlılığı 

Ölçeği' nde 50 puan ve altı alanlar “semptom göstermeyenler”, 50–79 puan arası alanlar 

“sınırlı semptom gösterenler”, 80 ve üzeri puan alanlar “internet bağımlısı” olarak ta-

nımlanmaktadır (Bayraktar, 2001). Ortalama 50' nin altında olduğu için öğrenciler öl-

çekte belirtilen ölçüte göre internet bağımlılığı ile ilgili semptom göstermemektedirler. 

Çarpıklık ve basıklık katsayıları değerleri incelendiğinde puanların normal dağı-

lım sağladığı görülmektedir (-3;+3 aralığında). 

3.1.2. Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Ġncelenmesine ĠliĢkin Bulgular 

 Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin öğrencilerin sosyal beceri puanlarının be-

timleyici istatistiklerine dair bulgular yüzdelik olarak Tablo 3'te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 3. Öğrencilerin Sosyal Beceri Puanlarının Betimleyici Ġstatistikleri 
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Std. Sap-

ma 
Çarpıklık Basıklık 

Sosyal Beceri 43,52 10,14 -0,68 0,78 

     
  

Sosyal beceri puan ortalaması 43,52±10,14‟tür. AraĢtırma sosyal beceri ölçeğin-

de 20-40 arası puan alanlar düĢük, 41-60 arası puan alanlar orta, 61-80 arası puan alan-

lar yüksek düzeyde sosyal beceriye sahip olarak kabul edilmiĢtir (YurdakavuĢtu ve Kü-

çükkaragöz, 2012). Sosyal beceri puan ortalaması 41-60 puanları arasında olduğu için 

katılımcıların sosyal beceri düzeylerinin orta seviyede olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Çarpıklık ve basıklık katsayıları değerleri incelendiğinde puanların normal dağı-

lım sağladığı görülmektedir (-3;+3 aralığında). 

3.1.3. Ġnternet Bağımlılığı ile Sosyal Beceri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesine ĠliĢ-

kin Bulgular 

 Öğrencilerin internet bağımlılığı ile sosyal beceri puanlarının iliĢkisi Tablo 4'te 

veriĢmiĢtir. 

Tablo 4. Öğrencilerin Ġnternet Bağımlılığı ile Sosyal Beceri Puanlarının arasındaki ĠliĢ-

kisinin Pearson Kolerasyon Testi Sonuçları 

  Sosyal Beceri 

Ġnternet Bağımlılığı r -,143
*
 

*p<0,01  

 Öğrencilerin internet bağımlılığı puanı ile sosyal beceri (r=-0,143) puanı arasın-

da negatif yönlü, zayıf iliĢki bulunmaktadır (p<0,05). Ġnternet bağımlılığı düzeyi artan 

öğrencilerin sosyal beceri geliĢtirme düzeyleri azalmaktadır.  

3.1.4. Ġnternet Bağımlılığı ile Sosyal Beceri Ölçeğinin Demografik DeğiĢkenlere 

Göre FarklılaĢmasına ĠliĢkin Bulgular 

 Öğrencilerin internet bağımlılığı ile sosyal beceri puanlarının cinsiyete göre kar-

ĢılaĢtırılması Tablo 5'te verilmiĢtir. 
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Tablo 5. Öğrencilerin Ġnternet Bağımlılığı ile Sosyal Beceri Puanlarının Cinsiyete göre 

Bağımsız Ortalamalar için T-Testi Analizi Sonuçları 

                            Cinsiyet n    
Std. 

Sapma 
t P 

Ġnternet Bağımlılığı 
Kız 132 21,23 15,67 

-2,371 0,019* 
Erkek 99 26,24 16,17 

Sosyal Beceri 
Kız 132 43,04 9,73 

-0,825 0,410 
Erkek 99 44,15 10,69 

Toplam                                      231 

 Kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında internet bağımlılığı puanı bakımın-

dan istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Erkek öğrencilerin internet 

bağımlılığı düzeyi (x = 26,24) kız öğrencilerden (x = 21,23) daha yüksektir. Sosyal bece-

ri puanı cinsiyete göre değiĢmemektedir (p>0,05). 

 Öğrencilerin internet bağımlılığı ile sosyal beceri puanlarının sınıfa göre karĢı-

laĢtırılması Tablo 6'da verilmiĢtir. 

Tablo 6. Öğrencilerin Ġnternet Bağımlılığı ile Sosyal Beceri Puanlarının Sınıf Düzeyine 

göre Bağımsız Ortalamalar için T-Testi Analizi Sonuçları 

                                 Sınıf  

                                 Düzeyi                                 
n    

Std. 

Sapma 
t P 

Ġnternet Bağımlılığı 
6 108 22,81 15,08 

-0,510 0,611 
7 123 23,89 16,89 

Sosyal Beceri 
6 108 43,83 10,18 

0,446 0,656 
7 123 43,24 10,14 

Toplam                                      231 

 Sınıf düzeyi farklı öğrenciler arasında internet bağımlılığı puanı bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

 Sınıf düzeyi farklı öğrenciler arasında sosyal beceri puanı bakımından istatistik-

sel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). 
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 Öğrencilerin internet bağımlılığı ile sosyal beceri puanlarının okul baĢarı değer-

lendirmesine göre karĢılaĢtırılması Tablo 7'de verilmiĢtir. 

Tablo 7. Öğrencilerin Ġnternet Bağımlılığı ile Sosyal Beceri Puanlarının Algılanan Okul 

BaĢarı Değerlendirmesine göre Bağımsız Ortalamalar için ANOVA Testi Analiz Sonuç-

ları 

                             Algılanan            

                             Okul   

                             BaĢarı 

                             Düzeyi 

n    
Std. 

Sapma 
F P 

Ġnternet Bağımlılığı 

Çok iyi 74 23,72 18,52 

0,366 0,777 
Ġyi 91 23,33 14,85 

Orta 58 23,83 14,37 

Kötü 8 17,63 17,97 

Sosyal Beceri 

Çok iyi 74 46,50 8,90 

6,093 0,001* 
Ġyi 91 43,58 8,77 

Orta 58 40,90 11,02 

Kötü 8 34,13 18,02 

Toplam                                     231 

 Okul baĢarı değerlendirmesi farklı öğrenciler arasında sosyal beceri puanı bakı-

mından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Okul baĢarısının çok 

iyi olduğunu düĢünen öğrencilerin sosyal beceri düzeyi daha yüksektir (X = 46,50). Ġn-

ternet bağımlılığı puanı okul baĢarı değerlendirmesine göre değiĢmemektedir (p>0,05). 

 Öğrencilerin internet bağımlılığı ile sosyal beceri puanlarının günlük internet 

kullanım süresine göre karĢılaĢtırılması Tablo 8' de verilmiĢtir. 

Tablo 8. Öğrencilerin Ġnternet Bağımlılığı ile Sosyal Beceri Puanlarının Günlük Ġnter-

net Kullanım Süresine göre Bağımsız Ortalamalar için ANOVA Testi Analiz Sonuçları 

                          Günlük  

                          Ġnternet 

                          Kullanım 

n       
Std. 

Sapma 
F P 
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                          Süresi 

Ġnternet  

Bağımlılığı 

Hiç 37 18,27 13,05 

24,161 0,000* 

1saat ve 

 daha az 
110 19,30 13,51 

2-3 saat 66 26,32 14,65 

3 saatten 

Fazla 
18 48,06 16,97 

Sosyal Beceri 

Hiç 37 42,22 10,59 

1,046 0,373 

1saat ve  

daha az 
110 44,73 10,26 

2-3 saat 66 42,70 9,39 

3saatten fazla 18 41,78 11,07 

Toplam                                      231 

 Günlük internet kullanım süresi farklı öğrenciler arasında internet bağımlılığı 

puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,05). Günde 3 

saatten fazla internet kullanan öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyi daha yüksektir 

(x =48,06). Sosyal beceri puanı günlük internet kullanım süresine göre değiĢmemektedir 

(p>0,05). 

 Öğrencilerin internet bağımlılığı ile sosyal beceri puanlarının anne ve babanın 

internet kullanımını denetleme durumu göre karĢılaĢtırılması Tablo 9'da verilmiĢtir. 

Tablo 9. Öğrencilerin Ġnternet Bağımlılığı ile Sosyal Beceri Puanlarının Anne ve Baba-

nın Ġnternet Kullanımını Denetleme Durumu göre Bağımsız Ortalamalar için T-Testi 

Analizi Sonuçları 

        Anne ve Babanın 

        Ġnternet Kullanımını 

        Denetleme Durumu 

n     
Std. 

Sapma 
t P 

Ġnternet Bağımlılığı 
Evet 189 23,63 16,24 

0,499 0,618 
Hayır 42 22,26 15,25 

Sosyal Beceri 
Evet 189 44,06 10,20 

1,734 0,084 
Hayır 42 41,07 9,62 

Toplam                                      231 
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 Anne ve babası internet kullanımını denetleyen ile denetlemeyen öğrenciler ara-

sında internet bağımlılığı ve sosyal beceri puanları bakımından istatistiksel olarak an-

lamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

 Öğrencilerin internet bağımlılığı, sosyal beceri puanlarının anne-baba birliktelik 

durumuna göre karĢılaĢtırılması Tablo 10'da verilmiĢtir. 

Tablo 10. Öğrencilerin Ġnternet Bağımlılığı ile Sosyal Beceri Puanlarının Anne-Baba 

Birliktelik Durumuna göre Bağımsız Ortalamalar için ANOVA Testi Analiz Sonuçları 

                         Anne-Baba  

                         Birliktelik  

                         Durumu 

n    
Std. 

Sapma 
t P 

Ġnternet  

Bağımlılığı 

Sağ,  

birlikteler 
197 23,19 15,76 

-0,440 0,661 

Diğer 34 24,50 17,79 

Sosyal Beceri 

Sağ,  

birlikteler 
197 43,70 10,21 

0,668 0,505 

Diğer 34 42,44 9,80 

Toplam                                     231 

 Anne-baba birlikteliği farklı öğrenciler arasında internet bağımlılığı, sosyal be-

ceri puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

 Öğrencilerin internet bağımlılığı ile sosyal beceri puanlarının anne eğitim duru-

muna göre karĢılaĢtırılması Tablo 11'de verilmiĢtir. 

Tablo 11. Öğrencilerin Ġnternet Bağımlılığı ile Sosyal Beceri Puanlarının Anne Eğitim 

Durumuna göre Bağımsız Ortalamalar için ANOVA Testi Analiz Sonuçları 

                     Anne Eğitim    

                     Durumu                 
n       

Std. 

Sapma 
F P 

Ġnternet 

Bağımlılığı 

Okuryazar değil 34 23,65 14,89 

,520 0,669 Ġlkokul 114 22,45 14,68 

Lise 64 25,38 19,06 
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Üniversite  

ve üstü 
19 21,79 15,35 

Sosyal Be-

ceri 

Okuryazar değil 34 44,24 10,56 

1,905 0,130 

Ġlkokul 114 42,96 10,47 

Lise 64 45,33 8,41 

Üniversite  

ve üstü 
19 39,42 11,90 

Toplam                                      231 

 Annesinin eğitim durumu farklı öğrenciler arasında internet bağımlılığı ile sos-

yal beceri puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır 

(p>0,05). 

 Öğrencilerin internet bağımlılığı ile sosyal beceri puanlarının baba eğitim duru-

muna göre karĢılaĢtırılması Tablo 12'de verilmiĢtir. 

 

 

Tablo 12. Öğrencilerin Ġnternet Bağımlılığı ile Sosyal Beceri Puanlarının Baba Eğitim 

Durumuna göre Bağımsız Ortalamalar için ANOVA Testi Analiz Sonuçları 

 

                         Baba Eğitim 

                         Durumu 
n    

Std. 

Sapma 
F P 

Ġnternet  

Bağımlılığı 

Okuryazar de-

ğil 
21 27,43 14,22 

2,035 0,110 
Ġlkokul 119 21,64 15,02 

Lise 62 22,85 17,51 

Üniversite ve 

üstü 
29 28,72 17,21 

Sosyal  

Beceri 

Okuryazar de-

ğil 
21 45,81 10,88 1,157 0,327 
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Ġlkokul 119 43,15 10,54 

Lise 62 44,55 8,67 

Üniversite 

 ve üstü 
29 41,14 10,73 

Toplam                                     231 

 Babasının eğitim durumu farklı öğrenciler arasında internet bağımlılığı, sosyal 

beceri puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

3.2.Yorumlar 

3.2.1. Öğrencilerinin Ġnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Ġncelenmesine ĠliĢkin Yo-

rumlar 

Öğrencilerin internet bağımlılığı puan ortalaması 23,38‟dir. Ġnternet Bağımlılığı 

Ölçeği'nde 50 puan ve altı alanlar “semptom göstermeyenler”, 50–79 puan arası alanlar 

“sınırlı semptom gösterenler”, 80 ve üzeri puan alanlar “internet bağımlısı” olarak ta-

nımlanmaktadır (Bayraktar, 2001). Ortalama 50'nin altında olduğu için öğrenciler ölçek-

te belirtilen ölçüte göre internet bağımlılığı ile ilgili “Semptom Göstermeyenler” kate-

gorisinde olduğunu göstermektedir. Ġnternet bu kadar yaygınlaĢırken böyle bir sonucun 

çıkması beklenmedik ve ĢaĢırtıcı bir durumdur. ġavlı‟nın (2019) çalıĢmasında ise inter-

net bağımlılığı puanı ise 50-79 puan arasında bulunduğu için araĢtırmaya katılan ergen-

lerin “Muhtemel Bağımlı” kategorisinde olduğu tespit edilmiĢtir.       

3.2.2. Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Ġncelenmesine ĠliĢkin Yorumlar 

Sosyal beceri puan ortalaması 43,52±10,14‟tür. AraĢtırma sosyal beceri ölçeğin-

de 20-40 arası puan alanlar düĢük, 41-60 arası puan alanlar orta, 61-80 arası puan alan-

lar yüksek düzeyde sosyal beceriye sahip olarak kabul edilmiĢtir (YurdakavuĢtu ve Kü-

çükkaragöz, 2012). Sosyal beceri puan ortalaması 41-60 puanları arasında olduğu için 

katılımcıların sosyal beceri düzeylerinin orta seviyede olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sonu-

ca göre, öğrencilerin bir kısmı bu düĢüncelere ve davranıĢlara sahip olmasa bile toplum-

sal kabul nedeniyle bu maddelere olumlu yönde cevap vermiĢ olabilirler. Özür dilemek, 

paylaĢmak, fikirlerini açıkça ifade etmek olumlu okul ortamında beklenilen uyumlu 
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davranıĢlardır. MemiĢ ve MemiĢ (2013), Öcal ve Kemerkaya (2014), Kul ve Demirel 

(2015), çalıĢmalarında ortaöğretim öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin yüksek 

düzeyde olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

3.2.3. Ġnternet Bağımlılığı ile Sosyal Beceri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesine ĠliĢ-

kin Yorumlar 

AraĢtırmada, 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyi puanları ile 

sosyal beceri düzeyi puanları arasında negatif yönlü, zayıf iliĢki bulunmaktadır. Ġnternet 

bağımlılığı yüksek olan öğrencilerin sosyal beceri geliĢtirme düzeyi daha düĢüktür. Bu 

sonuca göre, akranlarla yaĢanan problemler, ailelerin yanlıĢ tutumlarından dolayı ev içi 

çatıĢmaların artması, hayattan kendisini soyutlaması ve kiĢinin kendisini yalnız hisset-

mesi gibi nedenler ergenlikte kiĢinin bağımlı internet kullanıcısı olmasına neden olmuĢ 

olabilir. Bazı çalıĢmaların sonuçları ise bu sonuç ile çeliĢmektedir. Çorak‟ın (2019) 

araĢtırmasında sosyal beceri puanları artıkça, internet bağımlılığının arttığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. BaĢka bir araĢtırmada ise arkadaĢları ile sosyal iliĢkiler kurmak amacı ile 

internete giren ergenler internette bireysel etkinliklerde bulunan ergenlere göre daha 

geliĢmiĢ sosyal becerilere sahip olmaktadır (Heitner, 2002). 

3.2.4. Ġnternet Bağımlılığı ile Sosyal Beceri Ölçeğinin Demografik DeğiĢkenlere 

Göre FarklılaĢmasına ĠliĢkin Yorumlar 

AraĢtırmada, öğrencilerin internet bağımlılığı puan ortalamalarının cinsiyet de-

ğiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı saptanmıĢtır. Erkek öğrenciler kız öğrenci-

lere kıyasla internet bağımlılık düzeyleri daha yüksek bulunmuĢtur. Erkeklerin spor, 

müzik, sosyal ağ iletiĢim araçlarını, film ve dizi izlemek için sosyal medyayı daha fazla 

kullanmalarından dolayı internet bağımlılık düzeyi erkeklerde yüksek saptanmıĢ olabi-

lir. Literatür incelendiğinde, erkeklerin, kızlara göre internet bağımlılık düzeyinin yük-

sek saptandığı çalıĢmalar mevcuttur (Kısa, 2018; Kır ve Sulak, 2014; Bayram ve Gün-

doğmuĢ, 2016; Demir, 2019, Çubuk, 2019;  Pekel, 2019; Cao ve Su, 2007; Günüç, 

2009). Bazı çalıĢmaların sonuçları ise bu sonuç ile çeliĢmektedir. Baz (2019) tarafından 

yapılan araĢtırmada, kız öğrencilerin ve erkek öğrencilerin internet bağımlılığı konu-

sunda aynı görüĢte oldukları saptanmıĢtır. Bu verilerde öğrencilerin internet bağımlılığı 

konusuna yönelik görüĢlerinde cinsiyet değiĢkeninin etkili olmadığı söylenebilir. Bu 
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araĢtırmanın bulgusuyla benzerlik gösteren araĢtırmalarda vardır (Balcı ve Gülnar,  

2009; Can ve diğerleri 2008; Ergüder, 2019). 

 AraĢtırmada, öğrencilerin internet bağımlılığı puan ortalamalarının öğrencinin 

sınıf düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı saptanmıĢtır. Sınıf düzeyi değiĢke-

ninin internet bağımlılığını etkilememesi yaĢ gruplarının birbirine yakın olmasından 

kaynaklı olduğu söylenebilir. Literatür incelendiğinde, araĢtırmanın bu bulgusuyla ben-

zerlik gösteren çalıĢmalar olduğu görülmüĢtür (Yılmaz, 2019; Balcı ve Gülnar). Bazı 

çalıĢmaların sonuçları ise bu sonuç ile çeliĢmektedir. Ergüder'in (2019) çalıĢmasının 

analiz sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin sınıf düze-

yine göre farklılaĢtığını saptamıĢtır ve bu farklılaĢmanın 9. sınıf ve 11. sınıf öğrenci 

gruplarından kaynaklandığı ortaya çıkmıĢtır. Sonuç olarak 9. sınıf öğrencilerinin inter-

net bağımlılık düzeyleri daha yüksek bulunmuĢtur. Pekel (2019) yaptığı çalıĢmada elde 

edilen analiz sonuçlarına sınıf seviyesi değiĢkenine göre internet bağımlılık düzeylerinin 

farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir. Kısa'nın (2018) araĢtırmasında ortaokul 8. sınıf öğrencile-

rinin internet bağımlılık düzeyleri 6. ve 7. sınıf düzeyi öğrencilerinden internet bağımlı-

lık düzeyleri daha yüksek bulunmuĢtur. 

AraĢtırmada, öğrencilerin internet bağımlılığı puan ortalamalarının öğrencinin 

babasının eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı saptanmıĢtır. Bu du-

rumda baba eğitim durumu ile öğrencinin internet bağımlılığı ile bir iliĢkisi olmadığı 

söylenebilir. Literatür incelendiğinde, araĢtırmanın bu bulgusuyla benzerlik gösteren 

çalıĢmalar olduğu görülmüĢtür  (Pekel, 2019; Günüç, 2009; Bilge, 2019). Ergüder‟in 

(2019) çalıĢmasının sonucu bu sonuç ile çeliĢmektedir. Ergüder'in (2019) yaptığı çalıĢ-

mada ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinde baba eğitim durumla-

rına göre anlamlı bir farklılık görülmüĢtür. Babası lise mezunu olan öğrencilerin inter-

net bağımlılık düzeyleri daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Babaların eğitim düzeyi 

yükseldikçe internet bağımlılık düzeyi de artmakta olduğu görülmüĢtür. AraĢtırmalar 

arasındaki bu farklılığın sebebi olarak aile içi iliĢkiler, babanın çalıĢma koĢulları, sosyal 

çevre gibi durumların etkili olduğu düĢünülmektedir. 

 AraĢtırmada, öğrencilerin internet bağımlılığı puan ortalamalarının öğrencinin 

annesinin eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı saptanmıĢtır. Bu du-

rumda anne eğitim durumu ile öğrencinin internet bağımlılığının bir iliĢkisi olmadığı 
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söylenebilir. Literatür incelendiğinde, araĢtırmanın bu bulgusuyla benzerlik gösteren 

çalıĢmalar olduğu görülmüĢtür (Günüç, 2009; Pekel, 2019; Bilge, 2019). Çubuk ve bazı 

çalıĢmaların sonuçları ise bu sonuç ile çeliĢmektedir. Anne eğitim düzeyi arttıkça ço-

cukların internet bağımlık düzeyleri azalmakta olduğu görülmüĢtür (Çubuk, 2019; Kısa, 

2018). Anne eğitim durumunun çevre ve kültür yapısının sonucu etkileyen unsurular 

arasında olabileceğini belirtmiĢtir (Çubuk, 2019). 

 AraĢtırmada, öğrencilerin internet bağımlılığı puan ortalamalarının anne-baba 

birlikteliği durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı saptanmıĢtır. Bu sonuca 

göre anne-baba birlikteliği internet bağımlılığını etkilememektedir. AraĢtırma grubunun 

çoğunluğunun anne-babasının birlikte olmasının araĢtırmanın sonucunu etkilediği söy-

lenebilir. Literatür incelendiğinde, araĢtırmanın bu bulgusuyla benzerlik gösteren çalıĢ-

malar olduğu görülmüĢtür (Kayacan, 2019; Ergüder, 2018). Bazı çalıĢmaların sonuçları 

ise bu sonuç ile çeliĢmektedir. Annesi ile babası ayrı olan öğrencilerin internet bağımlı-

lık düzeyleri daha yüksek çıkmıĢtır  (Kısa, 2018; Turan, 2017). 

 AraĢtırmada, öğrencilerin internet bağımlılığı puan ortalamalarının internet kul-

lanımını denetleyen ile denetlemeyen durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı 

saptanmıĢtır. Bunun sebebinin artık internetin her yerde yaygınlaĢması ile birlikte anne 

ve babanın çocuklarının internet kullanımını her zaman takip edememesinden dolayı 

olabilir. Literatür incelendiğinde, araĢtırmanın bu bulgusuyla benzerlik gösteren çalıĢ-

malar olduğu görülmüĢtür. Can, Demir ve Yirci (2018) tarafından yapılan çalıĢmada 

internet kullanımında, aile müdahalesinin olduğunu söyleyen katılımcıların internet ba-

ğımlılığının daha fazla olduğu görüldüğü saptanmıĢtır. Bilge'nin (2019) çalıĢmasının 

sonuçlarına göre anne-babası tarafından internet kullanımı kısıtlanmayan katılımcıların 

internet bağımlılığı düzeyi, kısıtlananlardan yüksek çıkmıĢtır ve internet bağımlılığı ve 

iletiĢim araçlarının ebeveynler tarafından kısıtlanma durumu dağılımları arasındaki iliĢ-

kiye bakıldığında sadece yaĢam üstüne etkiler alt boyutunda anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

ortaya çıkmıĢtır. Kısa'nın (2018) yürütmüĢ olduğu araĢtırmada ise internet kullanımı 

kısıtlanan öğrencilerin bağımlılık düzeyinin, kısıtlanmayanlardan daha düĢük çıktığı 

görülmektedir. Bunun sebebinin ise internet kullanım süresinin ebeveynler tarafından 

kısıtlanmadığı koĢullarda, ergenlerin bağımlılığa doğru ilerleyen ciddi sorunlarla karĢı-

laĢabileceği Ģeklinde yorumlamaktadır. Pekel (2019) tarafından yapılan çalıĢma, Kı-
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sa'nın çalıĢmasını destekler niteliktedir. Can ve diğerleri (2018) çalıĢması ise aile müda-

halesinin olduğunu söyleyen katılımcıların internet bağımlılığının daha fazla olduğunu 

belirterek bu çalıĢmalar ile çeliĢmektedir (Kısa, 2018; Pekel, 2019; Bilge, 2019). 

 AraĢtırmada, öğrencilerin internet bağımlılığı puan ortalamalarının internet kul-

lanımını okul baĢarı değerlendirmesine değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢma-

dığı saptanmıĢtır. Bu bulguya göre, eğitim seviyesi ile internet bağımlılığı düzeyinin bir 

iliĢkisi olmadığı söylenebilir. Literatür incelendiğinde, araĢtırmanın bu bulgusuyla ben-

zerlik gösteren çalıĢma olduğu görülmüĢtür (Kır ve Sulak,2014). Bazı çalıĢmaların so-

nuçları ise bu sonuç ile çeliĢmektedir. Ergüder‟in (2019) araĢtırmasındaki bulgulara 

göre, internet bağımlılığı düzeyi arttıkça okul baĢarıları azalmakta olduğu tespit edilmiĢ-

tir. 

 AraĢtırmada, öğrencilerin internet bağımlılığı puan ortalamalarının günlük inter-

net kullanım süresi değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir. 

Günde 3 saatten fazla internet kullanan öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyi daha 

yüksektir. Bu bulguya göre, öğrencinin internete girme süresi arttıkça internet bağımlı-

lık düzeyi de artmakta olduğu söylenebilir. Bunun sebebinin son yıllarda akıllı telefon-

larda ve internet ağındaki geliĢmelerle birlikte her ortamda internete bağlanabilmesinin 

de günlük kullanım miktarını arttırdığı söylenebilir. Ġnternette geçirilen sürenin artma-

sıyla birlikte kiĢi daha çok yenilik ile karĢılaĢmakta, internetin görselliğine ve sınırsız 

özelliklerinin farkına vararak internetin olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalabil-

mektedir. Literatür incelendiğinde, araĢtırmanın bu bulgusuyla benzerlik gösteren ça-

lıĢmalar olduğu görülmüĢtür. Kır ve Sulak'ın (2014) çalıĢmasında 4 saat ve üstü günlük 

internet kullanan öğrencilerde internet bağımlılık düzeyi daha yüksek olduğu saptanmıĢ-

tır. Bayram ve GündoğmuĢ'un (2016) çalıĢmasında internette 1-2 saatten daha fazla za-

man geçirenlerin internet bağımlısı olma riskinin daha fazla olduğunu göstermektedir. 

Günüç'ün (2009) yaptığı çalıĢmada bireylerin günlük bireylerin 1 ve 3 saat arası interne-

te bağlandıkları tespit edilmiĢtir. Ġnternete bağlandıkları süre arttıkça internet bağımlılık 

düzeyleri de artmakta olduğu tespit edilmiĢtir. Kısa'nın (2018) araĢtırmasında, internetin 

günlük kullanım süresi arttıkça internet bağımlılık düzeyleri de artmakta olduğu tespit 

edilmiĢtir. 
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AraĢtırmada, öğrencilerin sosyal beceri puan ortalamalarının cinsiyet değiĢkeni-

ne göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı saptanmıĢtır. Sosyal beceri puanı cinsiyete göre 

değiĢmemektedir. Bu durumun, çalıĢmanın yapıldığı bölgenin gelenek ve kültür düzeyi-

nin ülkemiz geneline göre, daha farklı yapıda olmasından kaynaklandığı düĢünülmekte-

dir. Bu sonucu destekleyen araĢtırmalar vardır. Bu araĢtırmayı destekleyen nitelikte bazı 

araĢtırmalar vardır (Erbay, 2008; Yıldız, 2019). Literatürde bu bulguya ters düĢen bir 

çalıĢmalara da rastlanmıĢtır. Gök (2017) araĢtırmasında kız öğrencilerin sosyal beceri 

düzeyleri erkeklerin sosyal beceri düzeylerine göre yüksek bulunmuĢtur. Bu araĢtırmayı 

destekleyen nitelikte bazı araĢtırmalar vardır (Matson ve ark., 1986; YurdakavuĢtu, 

2012; Çelik, 2007; Dalkıran, 2012).   

AraĢtırmada, öğrencilerin internet bağımlılığı puan ortalamalarının öğrencinin 

sınıf düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı tespit edilmiĢtir. Sınıf düzeyi de-

ğiĢkeninin internet bağımlılığını etkilememesi yaĢ gruplarının birbirine yakın olmasın-

dan kaynaklı olduğu söylenebilir. Literatür incelendiğinde, araĢtırmanın bu bulgusuyla 

benzerlik gösteren çalıĢmalar olduğu görülmüĢtür (Yılmaz, 2019; Balcı ve Gülnar; Kıy-

gı, 2018 ). Literatürde bu bulguya ters düĢen bir çalıĢmalara da rastlanmıĢtır. Ergüder'in 

(2019) çalıĢmasının analiz sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık 

düzeylerinin sınıf düzeyine göre farklılaĢtığını saptamıĢtır ve bu farklılaĢmanın 9. sınıf 

ve 11. sınıf öğrenci gruplarından kaynaklandığı ortaya çıkmıĢtır. Sonuç olarak 9. sınıf 

öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri daha yüksek bulunmuĢtur. Kısa'nın (2018) 

araĢtırmasında ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin daha alt sınıf seviyelerine kıyasla internet 

bağımlılık düzeyleri daha yüksek bulunmuĢtur. 

 AraĢtırmada, öğrencilerin sosyal beceri puan ortalamalarının günlük internet 

kullanım süresi değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı saptanmıĢtır. Litera-

türde araĢtırmanın bu bulgusu ile benzerlik veya farklılık gösteren bir çalıĢmaya rast-

lanmamıĢtır.   

 AraĢtırmada, öğrencilerin sosyal beceri puan ortalamalarının anne ve baba bir-

likteliği değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı saptanmıĢtır. Anne babası 

boĢanmıĢ katılımcı sayısının bu araĢtırmada yeterince fazla sayıda olmamasından kay-

naklanmıĢ olabilir. Literatür incelendiğinde, araĢtırmanın bu bulgusuyla benzerlik gös-

teren çalıĢmalar olduğu görülmüĢtür. Yıldız (2019) tarafından yapılan çalıĢmada, öğren-
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cilerin sosyal beceri puanları anne ve babaların birliktelik değiĢkenine göre farklılık 

göstermemekte olduğu bulunmuĢtur. Literatürde araĢtırmanın bu bulgusu ile farklılık 

gösteren çalıĢmalara rastlanmıĢtır. Kısa'nın (2018) araĢtırmasında, yaĢamını ebeveynle-

riyle sürdürmeyen öğrencilerin “Matson Olumsuz Sosyal Beceri Düzeyi” yüksek bul-

muĢtur. Uz-BaĢ (2003)'ın araĢtırması bu araĢtırmayı destekler niteliktedir. 365 ilköğre-

tim öğrencisi üzerinde yapılan araĢtırma sonucunda, anne ve babaları ayrılmamıĢ birlik-

te yaĢayan öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri, anne ve babası ayrılmıĢ ve bir aile or-

tamında yaĢamayan öğrencilere nazaran daha yüksek çıkmıĢtır.  

 Sınıf düzeyleri arasında sosyal beceri puanı bakımından istatistiksel anlamlı fark 

bulunmamaktadır. Bu sonucun sınıf düzeylerinin birbirlerine yakın olmasından dolayı 

olabilir. Literatürde araĢtırmanın bu bulgusu ile benzerlik veya farklılık gösteren bir 

çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. 

 AraĢtırmada, öğrencilerin sosyal beceri puan ortalamalarının annesinin eğitim 

durumu değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı saptanmıĢtır. Ailede önemli 

bir yere sahip olan annenin eğitim seviyesi düĢük olsa bile çocuk, edinmesi gereken 

beceri ya da kazanımı farklı Ģekillerde edinebilmektedir. Bu nedenle annenin eğitim 

seviyesi belirleyici bir faktör olmamıĢ olabilir. Literatür incelendiğinde, araĢtırmanın bu 

bulgusuyla benzerlik gösteren çalıĢmalar olduğu görülmüĢtür (Dermez, 2008; Erbay, 

2008). Literatürde bu bulguya ters düĢen bir çalıĢmaya rastlanmıĢtır (DerviĢoğlu Mavi, 

2007; Yıldız, 2019; Kafkas, 2018). Yıldız tarafından yapılan araĢtırmada ilköğretim 5. 

ve 6. sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin, anne eğitim düzeyi değiĢkenine 

göre, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaĢtığı tespit edilmiĢtir. Anne eğitim dü-

zeyi lisans mezunu ve üstü olanların lehine anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit 

edilmiĢtir. Bu bilgilerden yola çıkılarak, annenin öğrenim düzeyi arttıkça çocuğun sos-

yal beceri düzeyinin arttığı sonucuna varılabilir. (Yıldız, 2019) 

 AraĢtırmada, öğrencilerin sosyal beceri puan ortalamalarının babasının eğitim 

durumu değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı saptanmıĢtır. Kafkas (2018) 

araĢtırmasının sonucu destekler niteliktedir. Öğrencilerin sosyal olarak gerçekleĢtirdiği 

beceride gözle görünür bir farklılık olmamıĢtır. Literatürde bu bulguya ters düĢen bir 

çalıĢmalara rastlanmıĢtır. Yıldız‟ın (2019) araĢtırmasında ilköğretim 5. ve 6. sınıf öğ-

rencilerinin sosyal beceri düzeylerinin, baba eğitim düzeyi değiĢkenine göre istatistiksel 
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açıdan anlamlı düzeyde farklılaĢtığı saptanmıĢtır. Bu sonucun baba eğitim düzeyi lisans 

mezunu ve üstü olanların lehine anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

Bu bilgilerden hareketle, babanın öğrenim düzeyi arttıkça çocuğun sosyal beceri düze-

yinin arttığı sonucuna varılabilir. Dermez' in (2008) araĢtırması Yıldız‟ın (2019) araĢ-

tırmasının sonucu ile tutarlılık göstermektedir. 

 AraĢtırmada, öğrencilerin sosyal beceri puan ortalamalarının algılanan okul ba-

Ģarısı değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı saptanmıĢtır. Okul baĢarısının çok 

iyi olduğunu düĢünen öğrencilerin sosyal beceri düzeyi daha yüksektir. Literatürde bu 

çalıĢmayla tutarlılık gösteren çalıĢmaya rastlanmıĢtır (Kafkas, 2018; Keskin‟in, 2007; 

CoĢkun, 2011). 

 AraĢtırmada, öğrencilerin sosyal beceri puan ortalamalarının ailesi denetleyen ile 

ailesi denetlemeyenlere göre gözle görünür bir farka rastlanmadığı saptanmıĢtır. Bunun 

sebebinin ergenlerin ailelerinden daha çok akranları Literatürde bunu doğrulayan veya 

bu bulguya ters düĢen bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. 
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BÖLÜM. 4 SONUÇ 

 

 AraĢtırmanın bu bölümünde özet, yargı ve öneriler baĢlıklarına iliĢkin bilgiler 

verilmiĢtir. 

4.1. Özet 

 Bu araĢtırmanın temel amacı KırĢehir ili merkezinde yer alan, araĢtırmacı tara-

fından belirlenen bir devlet ortaokuluna devam eden 6. ve 7. sınıf öğrencilerin internet 

bağımlılığı ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemektir. 

  AraĢtırmada veri toplama araçları olarak; Ġnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Sosyal 

Beceri Ölçeği uygulanmıĢtır. AraĢtırmada istatistiksel analizler için internet bağımlılığı 

ve sosyal beceri düzeyi puanlarının iliĢkisi için Pearson Korelasyon testi ile, internet 

bağımlılığı, sosyal beceri düzeyi puanlarının demografik değiĢkenlere göre farklılık 

göstermesi ise bağımsız gruplar T-Testi ve ANOVA testleri kullanılmıĢtır.  

4.2. Yargı 

AraĢtırma grubunda yer alan 6. 7. sınıf ortaokul öğrencilerinin internet bağımlı-

lığı ile ilgili semptom göstermedikleri görülmüĢtür. Aynı zamanda sosyal beceri düzey-

lerinin orta seviyede olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca, 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin inter-

net bağımlılık düzeyi puanları ile sosyal beceri düzeyi puanları arasında negatif yönlü, 

zayıf iliĢki bulunmuĢtur.  

 Ortaokul 6. ve 7.  sınıf öğrencilerinin, internet bağımlılık düzeyi puanları; cinsi-

yet, günlük internet kullanım süresi değiĢkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmak-

tadır; anne ve baba eğitim durumu düzeyleri, algılanan okul baĢarısı ve anne ve babanın 

internet kullanımını denetleme durumu, anne ve baba birlikteliği değiĢkenlerine göre ise 

anlamlı düzeyde farklılaĢmamaktadır. 

 Ortaokul 6. ve 7.  sınıf öğrencilerinin,  sosyal beceri düzeyi puanları algılanan 

okul baĢarı değerlendirmesi değiĢkenine göre anlamlı düzeyde farklılaĢmaktadır ve cin-

siyet, günlük internet kullanım süresi, sınıf düzeyleri, anne ve babanın internet kullanı-

mını denetleme durumu, anne ve baba birlikteliği, anne ve baba eğitim durumu değiĢ-

kenlerine göre ise anlamlı düzeyde farklılaĢmamaktadır. 
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 Kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında internet bağımlılığı puanı bakımın-

dan istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmaktadır. Erkek öğrencilerin internet bağımlı-

lığı daha yüksektir. Bu sonuca göre ortaokul erkek öğrencilerinin kız öğrencilere göre 

internete daha eğilimli oldukları görülmüĢtür. 

 Sosyal beceri puanı cinsiyete göre anlam düzeyde farklılaĢmamaktadır. Bu du-

rumda kız ve erkek öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri birbirine benzerdir.  

 Sınıf düzeyleri arasında internet bağımlılığı puanı bakımından istatistiksel an-

lamlı fark bulunmamaktadır.  

 Algılanan baĢarı seviyeleri arasında sosyal beceri puanı bakımından istatistiksel 

anlamlı fark bulunmaktadır. Bu durumda sosyal beceri puanı günlük internet kullanım 

süresine göre anlam değiĢmemektedir. BaĢarısının çok iyi olduğunu düĢünen öğrencile-

rin sosyal beceri düzeyi daha yüksektir. BaĢarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin sosyal 

beceri düzeyini geliĢtirme durumu daha yüksektir. 

 Algılanan okul baĢarısı, internet bağımlılığı puanına göre değiĢmemektedir. So-

nuç olarak algılanan okul baĢarısı internet bağımlılığı düzeyini etkilememektedir.  

 Günlük internet kullanım süresi farklı öğrenciler arasında internet bağımlılığı 

puanı bakımından istatistiksel anlamlı fark bulunmaktadır. Günde 3 saatten fazla inter-

net kullanan öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyi daha yüksektir. Bu durumda inter-

nete girilen süre arttıkça internet bağımlılığı düzeyi artar. 

 Günlük internet kullanım süresi farklı öğrenciler arasında sosyal beceri düzeyi 

puanı bakımından istatistiksel anlamlı fark bulunmamaktadır. Sonuç olarak günlük in-

ternet kullanım süresi sosyal beceri düzeyini etkilememektedir. 

 Anne ve babası internet kullanımını denetleyen ile denetlemeyen öğrenciler ara-

sında internet bağımlılığı, sosyal beceri puanları bakımından istatistiksel anlamlı fark 

bulunmamaktadır. Yani anne ve babanın internet kullanımını denetleyen ile denetleme-

yen gibi unsurlar internet bağımlılığı ve sosyal beceri düzeyinde etkili değildir. 
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 Anne-baba birlikteliği farklı öğrenciler arasında internet bağımlılığı, sosyal be-

ceri puanları bakımından istatistiksel anlamlı fark bulunmamaktadır. Bu durumda anne-

baba birlikteliği, internet bağımlılığı ve sosyal beceri düzeyini etkilememektedir. 

 Anne - baba eğitim durumu farklı öğrenciler arasında internet bağımlılığı, sosyal 

beceri puanları bakımından istatistiksel anlamlı fark bulunmamaktadır.  

4.3.Öneriler 

 Ġnternet bağımlılığı düzeyi üzerine yapılacak akademik çalıĢmalara iliĢkin, bu 

araĢtırmanın sonuçlarına bağlı olarak bazı önerilerde bulunulmuĢtur. Bu öneriler, 

uygulama ve araĢtırma olmak üzere iki baĢlıkta incelenmiĢtir. 

Uygulama önerileri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 1.Öğrencilerde internet bağımlılığı konusunda, okul psikolojik 

danıĢmanları tarafından öğrencilere, okul çalıĢanlarına ve ebeveynlere yönelik 

seminerler düzenlenmelidir. 

 2. Ebeveynlerin çocuklarının internette geçirdiği zamanı denetlemesi ve herhan-

gi bir bağımlılık belirtisine rastlanması durumunda psikolojik danıĢman desteğine baĢ-

vurması önerilmektedir. 

 3.Sosyal beceri düzeyinin artmasına bağlı olarak internet bağımlılığındaki azal-

ma dikkate alınarak öğrencilerin sosyal becerisini artırıcı çalıĢmalar yapılması öneril-

mektedir. Tiyatro, sinema ve sportif faaliyetler gibi sosyal faaliyetlere daha fazla zaman 

ayırmaları ve internet ortamından uzaklaĢmaları sağlanabilir. 

 5. Okullarda internetin düzgün kullanılması için eğitim verilmesi gerektiği ve 

öğrencilerin iletiĢim ve sosyal becerilerini arttırmaları sağlamak için farkındalık yarat-

mak gerekir. 

 6. Okulun rehberlik hizmetleri tarafından okullarda yaptıkları problem tarama 

çalıĢmalarında internet kullanımına iliĢkin bilgi toplayabilirler. Böylece öğrencilerin 

internet kullanım alıĢkanlıklarını, internet kullanım süresileri ve internet kullanım amaç-

ları tespit edilebilir. Bu bilgiler doğrultusunda müdahale ve önleme hizmetleri sunulabi-

lir. 
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 7. Okulun rehberlik hizmetleri tarafından öğrencilerin cinsiyet değiĢkeninin in-

ternet bağımlılığındaki etkisi dikkate alınabilir. Özellikle erkek öğrencilere internetin 

sağlıklı kullanımına yönelik çalıĢmalar (broĢür, seminer, afiĢ vb.) yapılabilir. 

AraĢtırma önerileri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 8. AraĢtırmada KırĢehir'de 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim gören 231 

ortaokul öğrencisi çalıĢma grubu olarak seçilmiĢtir. Sonraki araĢtırmalarda farklı eğitim 

kademelerinin de dahil edilmesi önerilebilir. Böylece internet bağımlılığı ve sosyal be-

ceri iliĢkisine yönelik farklı sonuçlar ortaya koyulabilir.  

 9. AraĢtırmada internet bağımlılığı yordayıcısı olarak sosyal beceri değiĢkeni 

alınmıĢtır. Sosyal beceri ile iliĢkili olan kiĢilik özellikleri, özgüven ve öz yeterlilik algısı 

da sonraki araĢtırmalarda internet bağımlılığının yordayıcısı olarak sosyal beceri ile 

birlikte kullanılabilir. 
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EK'LER 

EK.A. AraĢtırma Ġzin Onay Belgesi 
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EK.B. KiĢisel Bilgi Formu 

Sevgili öğrenciler, 

 Bu çalıĢma ile sizlerin internet kullanım durumlarınız incelenmektedir. Lütfen 

sizden her maddeyi dikkatli bir Ģekilde okuyarak, kendinize uygun bulduğunuz bir se-

çeneğin iĢaretleyiniz. Cevaplarınız sadece araĢtırma amacıyla kullanılacak ve bilgiler 

saklı tutulacaktır. Lütfen size en uygun seçeneğin yanına (X) iĢareti koyun ve hiçbir 

maddeyi boĢ bırakmayınız. Yardımcı olduğunuz ve içtenlikle yanıtladığınız için teĢek-

kür ederim. 

1. Cinsiyetiniz : ( 1) Kız (2) Erkek 

2.Okulunuz: 

3. Sınıfınız : 6 (1) 7 (2 ) 

4.Okul baĢarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

( 1) Çok iyi ( 2) Ġyi ( 3) Orta ( 4) Kötü ( 5) Çok kötü 

5.Günde kaç saat internet kullanırsınız?  

6. Anneniz- babanız internet kullanımınızı denetliyor mu? ( 1) Evet (2) Hayır 

7. Anne – babanız : 

(1 ) Sağ ve birlikteler (2) Anne sağ – baba ölü(3 ) Anne ölü –baba sağ (4 ) Anne ölü - 

baba ölü(5 ) Anne – baba boĢanmıĢ 

8. Anne-babanızın eğitim durumu : 

Anne Okur-yazar değil (1 ) Ġlk Okul mezunu ( 2)  Lise mezunu (3) Üniversite mezu-

nu(4) 

 Baba Okur-yazar değil (1) Ġlk Okul mezunu (2) Lise mezunu (3)  Üniversite mezunu 

(4)Yüksek Lisans - Doktora (5) 
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EK.C. Ġnternet Bağımlılık Ölçeği  

AĢağıdaki sorularda, size en uygun düĢen ifadeyi (X) ile iĢaretleyiniz: 

 

 SORULAR Hiçbir 

Zaman 

Nadiren Arada 

Sırada 

Çoğunlukla Çok 

Sık 

Devamlı 

1 Ne sıklıkla planladığınızdan daha 

fazla süre internette kalıyorsunuz?  

      

3 Ne sıklıkla arkadaĢlarınızla birlikte 

olmak yerine interneti tercih edersi-

niz? 

      

5 Ne sıklıkla bir iĢe baĢlamadan önce 

e-postanızı (e-mail) denetlersiniz? 

      

7 Herhangi biri internette ne yapacağı-

nızı sorduğunda ne sıklıkla kendinizi 

savunur ve ne yaptığınızı gizlersiniz? 

      

9 Ne sıklıkla okuldaki okulda ki ders 

notlarınız ve ödevleriniz internette 

kalma sürenizden olumsuz yönde 

etkilenir? 

      

11 Ne sıklıkla internete girmek için 

sabırsızlanırsınız? 

      

13 Biri sizi internetteyken rahatsız etti-

ğinde ne sıklıkla kırıcı konuĢur, 

bağırır veya kızgın davranıĢlar göste-

rirsiniz? 

      

15 Ġnternette olmadığınız zamanlarda ne 

sıklıkla interneti düĢünür veya inter-

nete girmeyi hayal edersiniz? 

      

17 Ne sıklıkla internette harcadığınız 

zamanın miktarını azaltmaya çalıĢır 

ve baĢarısız olursunuz? 

      

19 Ne sıklıkla baĢkalarıyla dıĢarı çık-

mak yerine internette daha fazla 

zaman geçirmeyi yeğlersiniz 
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EK.D. Ġnternet Bağımlılık Ölçeği Kullanım Ġzni 
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EK.E. Sosyal Beceri Ölçeği  

Maddeler Her zaman 

(4) 

Sıksık 

(3) 

Arasıra 

(2) 

Hiçbir 

Zaman 

(1) 

1.ArkadaĢlarımı oyun oynamaya davet ederim.     

3Ġyi bir Ģey yaptığımda bunu arkadaĢlarıma söylerim.     

5.ArkadaĢlarım benden doğru olmayan bir Ģey istedi-

ğinde onlara hayır derim. 

    

7.Kırıcı olmadan arkadaĢlarımla ĢakalaĢırım.     

9.ArkadaĢım herhangi bir Ģeye üzüldüğünde, onunla 

üzüntüsünü konuĢarak paylaĢırım. 

    

11.Öğretmenim bana haksız yere kızarsa, ona suçsuz 

olduğumu anlatırım. 

    

13.ArkadaĢım hoĢuma gitmeyen bir Ģey yaptığında ona 

söylerim 

    

15.ArkadaĢım benimle derste konuĢmak istediğinde 

onun konuĢma isteğini reddederim 

    

17.ArkadaĢım bana vurursa bende ona vururum.     

19.Fikirlerimi herkesle paylaĢırım.     

21.Grup çalıĢması yaparken fikirlerimi söylerim.     

23.BaĢıma gelen iyi bir olayı sınıfta anlatırım     

25. Öğrendiğim bir bilgiyi arkadaĢlarıma anlatırım     

27.Ağlayan bir arkadaĢıma üzülmemesini söylerim.     

29.Sınıf iĢlerini gönüllü yaparım.     

31.Yapılan spor turnuvalarında kazanan tarafı tebrik 

ederim 

    

33.Çevremi temiz tutarım.     

35.Yardıma muhtaç insanlar için dua ederim     

37.Benimle dalga geçeni uyarırım.     

39.Yolda gördüğüm taĢı kenara koyarım.     

41.Yardıma ihtiyacı olan insanlara elimden geldiğince 

yardım ederim . 
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EK.F. Sosyal Beceri Ölçeği Kullanım Ġzni 
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