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Özet: Ortaya çıkış amacı iletişimi arttırmak ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak olan İnternetin kullanı-
mının çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması beraberinde bazı sorunları getirmiştir. Bu sorunlardan birisi de 
internet bağımlılığıdır. İnternet bağımlılığı çağımızın karşı karşıya kaldığı ve toplumun sağlığını olumsuz 
etkileyebilecek önemli problemlerden biridir. Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılık 
düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim 
öğretim yılında elverişli yöntemle ulaşılan Ankara’nın iki merkez okulunda öğrenim görmekte olan 6. 7. 
ve 8.sınıfta okuyan toplam 207 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Young [31] tarafından 
geliştirilen ve Bayraktar [6] tarafından uyarlama çalışmaları yapılan “İnternet Bağımlılığı Ölçeği”; kişisel 
bilgiler için ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiş “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin ana-
lizinde demografik veriler için betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Öğrencilerin internet bağımlılık 
düzeylerinin farklı değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ise Mann Whitney U Tes-
ti ve Kruskal Wallis H testi ile test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ölçeğin geneli kapsamında öğren-
cilerin %62,3’ünün (n=129) “semptom göstermeyenler” grubunda yer aldığı,  % 30’unun (n=62) “sınırlı 
semptom gösterenler”; %7,7’sinin ise (n=16) “internet bağımlılığı” grubunda yer aldığı görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: İnternet, bağımlılık, çocuk, teknoloji, eğitim

Investigation Of Secondary School Students’ Internet Addiction Levels in Terms of Different Variables

Abstract: Nowadays, the use of internet technologies in almost every area of our lives has become a 
necessity. Technology, as well as the convenience it offers to individuals that may adversely affect the 
daily life also brings some problems. Internet addiction problem is one of them. Although the purpose 
of the emergence of the Internet is to improve communication and to facilitate the sharing of informa-
tion very quickly, the widespread use of the Internet has caused some problems. Internet addiction 
is one of those problems. Internet addiction faced by our era and could adversely affect the health 
of the community is one of the major problems. In this study, it was aimed to determine secondary 
school students’ internet addiction level. In addition, internet addiction levels with variables such as 
age, gender, parents’ education level and socio-economic status, owning a computer were examined. 
The working group of the study consisted of 207 students who studied in 6th, 7th and 8th grades in the 
academic year of 2012-2013 in Ankara. As data collection tool, “Internet Addiction Scale” which was 
developed by Young [31] and adapted to Turkish by Bayraktar [6] and Personal Information Form” 
which was developed by the researchers were used. In data analysis, descriptive statistics were used 
for demographic data. The Mann Whitney U test and Kruskall Wallis H test were tested whether stu-
dents’ internet addiction levels differed significantly according to different variables. According to the 
results it is observed that 62.3% of students (n=129) fell into “asymptomatic” group, %30 of students 
(n=62) in ” limited symptomatic” group and 7.7% of students (n=16)  in “internet addiction” group.

Keywords: Internet, addiction, children, technology, education
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1. Giriş

İnternet, insanların her türlü bilgiye çok kısa 
bir zamanda ulaşmasını ve diğer insanlarla çok 
hızlı bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlaya-
rak insan yaşamına önemli katkılar getiren bir 
iletişim aracıdır [10]. Bu nedenle günümüzde 
internet teknolojilerinin kullanımı neredeyse 
yaşamımızdaki her alanda bir zorunluluk ha-
line gelmiştir. Teknoloji, bireylere sunduğu 
kolaylıkların yanı sıra günlük yaşantıyı olum-
suz etkileyebilecek problemleri de beraberinde 
getirmektedir. İnternet bağımlılığı problemi de 
bunlardan biridir. Ortaya çıkış amacı iletişimi 
arttırmak ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak 
olan İnternetin kullanımının çok hızlı bir şekil-
de yaygınlaşması internet bağımlılığının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. İnternet bağımlılığı 
çağımızın karşı karşıya kaldığı ve toplumun 
sağlığını olumsuz etkileyebilecek önemli prob-
lemlerden biridir. 

Bağımlılık kavramı, genellikle alkol, eroin gibi 
kimyasal madde kullanımı ile ilişkili olarak 
kullanılmaktadır [7]. “İnternet bağımlılığı” te-
rimi ise ilk kez psikiyatrist Dr. Ivan Goldberg 
tarafından patolojik internet kullanımını ta-
nımlamak için kullanılmıştır [3]. Young da pa-
tolojik kumar oynama ölçütlerini temel alarak 
internet bağımlılığı ölçütlerini belirlemiştir. 
Young, internet bağımlılığı tanısı konulabilme-
si için tanımlanan sekiz ölçütten beşinin kar-
şılanmasını yeterli görmüştür [1]. Bu ölçütler 
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş (sü-• 
rekli olarak interneti düşünme, internette 
yapılan aktivitelerin hayalini kurma, in-
ternette yapılması planlanan bir sonraki 
etkinliği düşünme, vb),
İstenilen keyfi almak için giderek daha • 
fazla oranda internet kullanma gereksin-
mesi duyma,
İnternet kullanımını kontrol etme, azaltma • 
ya da tamamen bırakmaya yönelik başarı-
sız girişimlerin olması,
İnternet kullanımının azaltılması ya da ta-• 

mamen kesilmesi durumunda huzursuzluk, 
çökkünlük veya kızgınlık hissedilmesi,
Başlangıçta planlanandan daha uzun süre • 
internette kalma,
Aşırı internet kullanımı nedeniyle aile, • 
okul, iş ve arkadaş çevresiyle sorunlar ya-
şama, eğitim veya kariyer ile ilgili bir fır-
satı tehlikeye atma ya da kaybetme,
Başkalarına (aile, arkadaşlar, terapist vb) • 
internette kalma süresi ile ilgili yalan 
söyleme,
İnterneti sorunlardan kaçmak veya olum-• 
suz duygulardan (örneğin, çaresizlik, suç-
luluk, çökkünlük, kaygı) uzaklaşmak için 
kullanma.

Aşırı internet kullanım davranışlarını betim-
lemek için internet bağımlılığının yanı sıra 
[28], [32] problemli internet kullanımı ([24], 
[9], [29] patolojik internet kullanımı ([21] ve 
internet davranış bağımlılığı [13] gibi farklı 
kavramların kullanıldığı da görülmektedir. Bu 
bakış açılarından da anlaşılacağı gibi İnternet 
bağımlılığı farklı boyutlarla ele alınarak farklı 
şekillerde tanımlanmıştır. 

Türkiye’de internet ve bilgisayar kullanımı ile 
ilgili veriler incelendiğinde, bilgisayar ve in-
ternet kullanımının hızla arttığı görülmektedir. 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 
Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı 
Araştırması [26] sonuçlarına göre 2013 yılında 
16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kulla-
nımı %47.4′ten %48.9′a yükseldiği görülmek-
tedir. Türkiye genelinde hanelerin internete eri-
şim oranının ise %49,1′e ulaştığı saptanmıştır. 
TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hane halkı 
Bilişim Teknolojileri Kullanımı araştırması 
ilk defa 6-15 yaş grubu çocukları da içerecek 
şekilde genişletilmiştir. Bu araştırmada, fark-
lılıkları gözlemleyebilmek için 6-10 ve 11-15 
yaş grubu ayrımında bilgisayar, internet ve cep 
telefonu kullanımı ve bunların kullanım sıklığı 
irdelenmiştir. Araştırma sonucuna göre bilgisa-
yar kullanmaya ortalama 8 yaşında başlandığı 
görülmektedir. İnternet kullanımına başlama 
yaşının ise 9 olduğu saptanmıştır.
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Şekil 1: TÜİK hane halkı (6-15 yaş) bilişim tekno-
lojileri kullanımı sonuçları.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, Hane Halkı 
Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması [26].

06-15 yaş grubundaki çocukların %24,4’ü 
kendi kullanımına ait bilgisayara sahip iken, 
%13,1’inin cep telefonuna ve %2,9’unun oyun 
konsoluna sahip olduğu görülmektedir. Bu 
araştırma çocukların teknolojiyle erken yaş-
larda tanıştıklarını ve bu teknolojilerle iç içe 
olduklarını göstermektedir.

Alanyazına bakıldığında internet bağımlılığı ve 
problemli internet kullanımı konusunda farklı 
açılardan ele alınan birçok araştırma olduğu 
görülmektedir. Bu araştırmalar daha çok öğret-
menlere [18], [25] ve üniversite öğrencilerine 
[27], [2] yönelik çalışmalardır.  Öğretmenlere 
yönelik çalışmalarda, problemli internet kulla-
nımı konusunda öğretmen görüşleri, problemli 
internet kullanımının farklı değişkenlerle in-
celenmesini içeren çalışmalar yer almaktadır. 
Bazı araştırmalarda ise internet bağımlığının; 
depresyon, öz saygı, yalnızlık, zorbalık eğilim-
leri ve zaman yönetimi gibi değişkenlerle iliş-
kileri incelenmiştir. Bazı araştırmalarda [22], 
internet kulanım davranışının, kişilik özellik-
lerinin ve psikolojik bozuklukların internet 
bağımlılığının ortaya çıkmasında etken olduğu 
görülmektedir. 

Sağlıklı bir toplumun oluşturulabilmesi için top-
lumu oluşturan bireylerin sağlığını etkileyecek 
olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına yönelik 
önlemlerin alınması gerekmektedir. Toplum 
sağlığını olumsuz etkileyen internet bağımlılı-

ğı problemi konusunda, çocuklara ve ergenlere 
yönelik bu konuyu farklı açılardan ele alan ça-
lışmalarla karşılaşılmaktadır. Çocuklarla ilgili 
yapılan çalışmalara [14] bakıldığında ise uzun 
süre internet kullanan ve zamanını bilgisayar 
oyunları ile geçiren çocukların sosyal gelişim-
lerinin önemli ölçüde gerilediği görülmektedir.  
Bu çocukların aynı zamanda öz güvenlerinin 
düşük, sosyal anksiyete düzeylerinin ve agresif 
davranışlarının yüksek olduğu da söylenebilir. 
Yine çocuklara ve ergenlere yönelik çalışmalar 
incelendiğinde, internetin hangi amaçla kulla-
nıldığı; hangi aktivitelerin ne kadar süre kulla-
nıldığı ve bunların internet bağımlılığı ile ilişki-
lerinin incelendiği görülmektedir. 

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
İnternet bağımlılığı, her yaşta görülebilme-
sine karşın, en büyük risk grubu 12-18 yaş 
arası gençlerdir [5].  Çocuklar, interneti çok 
sık kullanmaları nedeniyle henüz psikolojik 
olgunluğa erişmedikleri için, internet bağım-
lılığı geliştirme açısından potansiyel bir grup 
olduğu söylenebilir. TÜİK Hanehalkı Bilişim 
Teknolojileri araştırma sonucuna göre [26] 
internet kullanım yaşının 9 olduğu görülmek-
tedir. Özellikle ilköğretim öğrencilerinin inter-
net kullanımı konusundaki bilinç düzeyleri de 
dikkate alındığında bu sorunun nasıl bir tehlike 
olabileceği daha iyi anlaşılır. Bu araştırmada, 
ortaokulda öğrenimini sürdüren öğrencilerin 
internet bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi 
amaçlanmış ayrıca internet bağımlılık düzey-
lerinin yaş, cinsiyet,  ailenin eğitim ve sosyo-
ekonomik durumu gibi değişkenler açısından 
farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 
Çalışmanın ortaokul öğrencilerinin internet ba-
ğımlılığı konusundaki var olan durumunu orta-
ya çıkarması ve bu konuda eğitsel anlamda alı-
nabilecek önlemlerle ilgili önerileri açısından 
alanyazına katkı getireceği düşünülmektedir.

1.2. Problem Cümlesi
Ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılık dü-
zeyleri çeşitli değişkenler açısından farklılık 
göstermekte midir?
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Bu sorudan hareketle aşağıdaki alt problemlere 
yanıt aranmıştır. 

1.2.1. Alt Problemler
Ortaokul öğrencilerinin internet bağımlı-• 
lıkları hangi düzeydedir?
Ortaokul öğrencilerinin internet bağımlı-• 
lık düzeyleri sınıf düzeyine göre farklılık 
göstermekte midir?
Ortaokul öğrencilerinin internet bağımlı-• 
lık düzeyleri ailenin sosyo-ekonomik du-
rumuna göre farklılık göstermekte midir?
Ortaokul öğrencilerinin internet bağımlı-• 
lık düzeyleri cinsiyete göre farklılık gös-
termekte midir?
Ortaokul öğrencilerinin internet bağımlı-• 
lık düzeylerinin ebeveyn eğitim durumuna 
göre farklılık göstermekte midir?

2. Yöntem

Bu araştırma betimsel tarama çalışmasıdır. Tara-
ma modelleri geçmişte ya da halen var olan bir 
durumu var olduğu şekli ile betimlemeyi amaç 
edinen araştırmalar için uygun bir modeldir. 
Betimsel tarama modelleri çok sayıda eleman-
dan oluşan bir evrende, evren hakkındaki genel 
yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da 
ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem 
üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir [19]. 

2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eği-
tim öğretim yılında elverişli yöntemle ulaşı-
lan Ankara’nın iki merkez okulunda öğrenim 
görmekte olan 6. 7. ve 8.sınıfta okuyan toplam 
207 öğrenci oluşturmaktadır.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, araş-
tırmaya katılan kız öğrenci sayısı 107 (%51,7) 
iken erkek öğrenci sayısı 100’dür (%48,3). Sı-
nıf düzeyleri açısından incelendiğinde 92 öğ-
rencinin 6. sınıfta, 49 öğrencinin 7. sınıfta ve 

66 öğrencinin de 8. sınıfta olduğu belirlenmiş-
tir. Bilgisayarı olmayan öğrenci sayısı 41 iken, 
bilgisayarı olan öğrenci sayısının 166 olduğu 
görülmüştür. Sonuçlar incelendiğinde öğrenci-
lerin büyük bir çoğunluğunun (%80,2) evinde 
bilgisayara sahip olduğu görülmüştür. İnterne-
te erişim durumları incelendiğinde öğrencilerin 
yarısından fazlasının  (%61) internete erişimi-
nin olduğu belirlenmiştir (f=126). 

Öğrencilerin internete erişimlerinin nereden 
olduğuna ilişkin kişisel bilgi formunda yer 
alan maddelere verilen cevaplar incelendiğin-
de; öğrencilerin büyük bir kısmının evlerinden 
internete eriştikleri görülmüştür (%67,6), bunu 
sırasıyla internet kafeden erişim (%17,4), okul-
dan erişim (%9,2) izlemektedir. Ayrıca araştır-
maya katılan öğrencilerin interneti çoğunlukla 
araştırma (%46,9) ve eğlence amaçlı (%41,1) 
kullandıkları belirlenmiştir. Anne-baba eğitim 
durumları incelendiğinde ise genellikle ebe-
veyn eğitim durumunun genellikle ilköğretim 
düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bu oranlar sı-
rasıyla %61,4, %44’dür. Son olarak; araştırma-
ya katılan öğrencilerin ekonomik durumlarının 
çoğunlukla orta düzeyde olduğu görülmüştür 
(%80,2). (Bkz. Çizelge 1.)

2.2. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi
Veri toplama aracı olarak Young [31] tarafından 
geliştirilen ve Bayraktar [6] tarafından uyarla-
ma çalışmaları yapılan “İnternet Bağımlılığı 
Ölçeği”, kişisel bilgiler için ise araştırmacılar 
tarafından geliştirilmiş “Kişisel Bilgi Formu” 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 15.0 
sürümü ile analiz edilmiştir. Verilerin analizin-
de demografik veriler için betimsel istatistik-
lerden yararlanılmıştır. Öğrencilerin internet 
bağımlılık seviyelerinin farklı değişkenlere 
göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği 
ise Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H 
Testi ile test edilmiştir. 
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Değişkenler Seçenekler f %

Cinsiyet

Kız 107 51,7

Erkek 100 48,3

 Toplam 207 100

Sınıf Düzeyi

6.Sınıf 92 44,4

7.Sınıf 49 23,7

8.Sınıf 66 31,9

 Toplam 207 100

Bilgisayara 
Sahip Olma 
Durumu

Evet 166 80,2

Hayır 41 19,8

 Toplam 207 100

İnternete 
Erişim 
Durumu

Var 126 60,9

Yok 81 39,1

 Toplam 207 100

İnternete 
Erişim 
Ortamı

Ev 140 67,6

İnternet Kafe 36 17,4

Okul 19 9,2

Diğer 12 5,8

 Toplam 207 100

İnterneti 
Kullanım 
Amaçları

Araştırma amaçlı (ödev 
yapma vb) 97 46,9

Eğlence Amaçlı (oyun, 
vb.) 85 41,1

İletişim Amaçlı (e-posta) 21 10,1

Ticaret Amaçlı 
(alışveriş, vb.) 0 0

Kullanmıyorum 4 1,9

 Toplam 207 100

Anne Eğitim 
Durumu

Okuma yazması yok 11 5,3

İlköğretim 127 61,4

Lise 57 27,5

Üniversite 12 5,8

 Toplam 207 100

Baba Eğitim 
Durumu

Okuma yazması yok 2 1,0

İlköğretim 91 44,0

Lise 86 41,5

Üniversite 28 13,5

 Toplam 207 100

Çizelge 1. Katılımcılarla İlgili Cinsiyet, Sınıf 
Düzeyi, Bilgisayar ve İnternete Erişim, Ekonomik 

Durumlar, İnterneti Kullanım Amaçları ve Ebeveyn 
Eğitim Düzeylerine İlişkin Değerlerin Dağılımı

3. Bulgular ve Yorum

Verilerinin analizi sonucunda elde edilen bul-
gular alt problem sırasına göre sunulmaktadır. 
Bulgular sunulurken bulgularla ilgili değerlen-
dirmelere de yer verilmiştir. 

3.1. Ortaokul Öğrencilerinin İnternet 
Bağımlılıkları Hangi Düzeydedir?
Ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılığı 
düzeylerini belirlemek için öncelikle toplam 
puanlara ilişkin kategoriler belirlenmiştir. Bu 
doğrultuda 80 ve üzeri puan alanlar “İnternet 
bağımlısı” olarak tanımlanmaktadır. 50–79 
puan arası alanlar “Sınırlı Semptom göste-
renler”, “50 puan ve altı “ alanlar “Semptom 
Göstermeyenler” olarak tanımlanmıştır [6]. 
Yapılan analiz sonuçlarına göre ölçeğin geneli 
kapsamında toplam puanların ortalaması 50,12; 
standart sapmanın ise 21,58 olduğu görül-
müştür. Buna göre katılımcıların %62,3’ünün 
(n=129) “semptom göstermeyenler” grubunda 
olduğu görülmektedir.  Üzerinde durulması ge-
rek nokta ise katımcıların % 30’unun (n=62) 
“sınırlı semptom gösterenler”; %7,7’sinin ise 
(n=16) “internet bağımlılığı” grubunda yer al-
masıdır (Bkz. Çizelge 2). İnan’ın [15] internet 
bağımlılığı ile ilgili yaptığı çalışmada da ben-
zer sonuçlar elde edilmiştir. Aynı konuda yapı-
lan farklı araştırmalarda ise internet bağımlılık 
düzeylerinin farklılık gösterdiği görülmektedir. 
Bu araştırmalardaki internet bağımlılık oran-
larındaki farklılıklar [6], [17], [16], yürütülen 
çalışmalardaki farklı faktörlerin etkisine bağlı 
olarak değişkenlik gösterebildiği söylenebilir.

Seviyeler (f/%)

Semptom                 
Göstermeyenler

Sınırlı Semptom 
Gösterenler

İnternet 
Bağımlısı

129 %62,3 62 %30,0 16 %7,7

Çizelge 2. Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı                  
Düzeyleri
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3.2. Ortaokul Öğrencilerinin İnternet 
Bağımlılık Ölçeğinden Aldıkları Puanlar Sınıf 
Düzeyine Göre Farklılık Göstermekte midir?
Öğrencilerinin internet bağımlılık ölçeğinden 
aldıkları puanların sınıf düzeyine göre fark-
lılık gösterip göstermediğini belirlemek için 
tek yönlü varyans analizinin kullanılması ön-
görülmüştür. Bununla birlikte öğrencilerin 
internet bağımlılığına ilişkin toplam puanları-
nın normal dağılım göstermediği bulunmuştur 
(İstatistik=0,118; df=207; p=0,000; p<0,05). 
Ayrıca puanların bağımlı değişkende etkisinin 
araştırılan sınıf düzeyi faktörün her bir düzeyin-
de normal dağılım göstermediği görülmüştür. 

Araştırma verilerine normallik testi uygulan-
dığında, sınıf düzeyi değişkeninin üç grup (6., 
7. ve 8. sınıflar) için de verilerin normal da-
ğılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kolmogorov-
Smirnov testinden elde edilen verilere göre 
p<0,05 olduğundan normallik sağlanamamıştır 
(Bkz. Çizelge 3). Normal dağılmayan verile-
re parametrik bir test olan tek yönlü varyans 
analizi uygulanamayacağından, parametrik 
olmayan bir test olan Kruskal Wallis testi uy-
gulanmıştır.

İnternet 
Bağımlılığına 
İlişkin Toplam 
Puanlar

Sınıf İstatistik df p

6.Sınıf ,141 92 .000

7.Sınıf ,936 49 .010

8.Sınıf ,108 66 .055

Çizelge 3. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk 
Normallik Testi Sonuçları (Sınıf Düzeyi)

İnternet bağımlılık düzeylerinin sınıf düzeyine 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koy-
mak için yapılan Kruskal Wallis testi sonuçları 
Çizelge 4’teki gibidir. Bu çizelge incelendi-
ğinde internet bağımlılığıyla ilgili 6., 7. ve 8. 
sınıfların görüşleri arasında anlamlı bir fark 
olduğu görülmektedir [χ2(2)= 8,262; p=0,016; 
p<0,05]. Sıra ortalamalarına bakıldığında 8. 
sınıf öğrencilerinin internet bağımlığına iliş-
kin toplam puanlarının daha fazla olduğu gö-
rülmüştür. Bu bulgu farklı araştırmalarda elde 
edilen bulgularla [8], [11], [15] benzerlik gös-

termektedir. Bir başka araştırmada [12] ise 6. 
sınıfta okuyan öğrencilerin bilgisayar kullan-
ma sıklıklarının daha fazla olduğu bulunmuş-
tur. İnternet bağımlılık düzeyindeki farklılığın 
nedeninin yaştan kaynaklandığı söylenebilir. 
Farklı yaş grubundaki öğrencilerin öncelikle-
rine bağlı olarak interneti kullanma alışkan-
lıklarındaki farklılıklar olabileceği yargısına 
ulaşılabilir.

Sınıf 
Düzeyi N Sıra 

Ortalaması SD χ2 p

6.sınıf 92 95,13

2 8,262 0,0167.sınıf 49 97,16

8.sınıf 66 121,45

Çizelge 4. Sınıf Düzeyi Değişkeni İçin                          
Kruskal Wallis Testi Sonuçları

3.3. Ortaokul Öğrencilerinin İnternet 
Bağımlılık Ölçeğinden Aldıkları Puanlar 
Ailenin Ekonomik Durumuna Göre 
Farklılık Göstermekte midir?
Ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılık öl-
çeğinden aldıkları puanların ekonomik duruma 
göre farklılık gösterip göstermediğini belirle-
mek için parametrik olmayan bir test olan Krus-
kal Wallis testi uygulanmıştır. Çünkü puanların 
bağımlı değişkende etkisi araştırılan faktörün 
her bir düzeyinde normal dağılım göstermediği 
görülmüştür (Bkz. Çizelge 5) 

İnternet 
Bağımlılığına 
İlişkin                    
Toplam 
Puanlar

Ekonomik 
Durum İstatistik df p

Düşük ,764 15 .001

Orta ,114 166 .000

Yüksek ,925 26 .060

Çizelge 5. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk 
Normallik Testi Sonuçları (Ekonomik Durum)

İnternet bağımlılık düzeylerinin ekonomik du-
ruma göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 
koymak için yapılan Kruskal Wallis testi so-
nuçları Çizelge 6’daki gibidir. Öğrencilerin in-
ternet bağımlılık ölçeğinden aldıkları puanlar 
ekonomik durumlarına göre farklılık göster-
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memektedir [χ2(2)= 2,768; p=0,251; p>0,05]. 
Balta ve Horzum’un [4] yaptıkları çalışma-
nın sonucu bu bulguyu destekler niteliktedir. 
Bayraktar’ın [6] yapmış olduğu çalışma da 
sosyo-ekonomik durumun yükselmesiyle bir-
likte internet kullanımının artması yönündedir.

Ekonomik                
Durum N Sıra 

Ortalaması SD χ2 p

Düşük 15 83,13

2 2,768 0,251Orta 166 104,10

Yüksek 26 115,42

Çizelge 6. Ekonomik Durum Değişkeni için                
Kruskal Wallis Testi Sonuçları

3.4. Ortaokul Öğrencilerinin İnternet 
Bağımlılık Ölçeğinden Aldıkları Puanlar 
Cinsiyete Göre Farklılık Göstermekte midir?
Öğrencilerinin internet bağımlılık ölçeğin-
den aldıkları puanların cinsiyete göre farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek için para-
metrik olmayan bir test olan Man-Whitney U 
analizi uygulanmıştır. Çünkü toplam puanların 
bağımlı değişkende (internet bağımlığı) etkisi 
araştırılan cinsiyet faktörünün her bir düzeyin-
de normal dağılım göstermediği görülmüştür 
(Bkz. Çizelge 7.)

İnternet 
Bağımlılığına 
İlişkin Toplam 
Puanlar

Faktörler İstatistik df p

Kız ,138 107 .000

Erkek ,105 100 .009

Çizelge 7. Kolmogorov-Smirnov                                     
Normallik Testi Sonuçları (Cinsiyet)

Man-Whitney U testi analiz sonuçlarına göre; 
öğrencilerin internet bağımlılık ölçeğinden al-
dıkları puanlar cinsiyete göre anlamlı bir fark-
lılık göstermektedir (U=4149,500; p=0,005; 
p<0,05). Sıra ortalamasına bakıldığında erkek 
öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin 
daha fazla olduğu görülmüştür (Bkz. Çizelge 
8). Alanyazında bu sonucu destekleyen araştır-
malar bulunmaktadır ([30]; [4]; [15]; [23]). Bu 
veriler dikkate alındığında erkeklerin kızlara 

göre internet bağımlılığı konusunda daha riskli 
bir durumda olduğu söylenebilir.

Cin-
siyet N Sıra 

Ort. Sıra Top. U p

Kız 107 92,78 9927,50
4149,500 0,005

Erkek 100 116,01 11600,50

Çizelge 8. Cinsiyet Değişkeni için                            
Mann-Whitney U Testi Sonuçları

3.5. Ortaokul Öğrencilerinin İnternet 
Bağımlılık Ölçeğinden Aldıkları Puanlar 
Ebeveyn Eğitim Durumuna Göre Farklılık 
Göstermekte midir?
Ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılık öl-
çeğinden aldıkları puanların anne eğitim duru-
mu açısından farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek için Kruskal Wallis testi yapılmıştır. 
Çünkü İnternet bağımlılığına ilişkin puanların 
anne eğitim durumu faktörünün her bir düze-
yinde normal dağılım göstermediği görülmüş-
tür. Çizelge 9’daki verilere göre iki grup için 
p<0,05 olduğundan normallik sağlanamamıştır.

İnternet 
Bağımlılığına 
İlişkin                              
Toplam 
Puanlar

Anne 
Eğitim 

Durumu
İstatistik df p

Okuma 
yazması 
yok

,885 11 .120

İlköğretim ,109 127 .000

Lise ,123 57 .002

Üniversite ,894 12 .134

Çizelge 9. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk 
Normallik Testi Sonuçları (Anne Eğitim Durumu)

Anne eğitim durumuna göre ortaokul öğrenci-
lerinin internet bağımlılık ölçeğinden aldıkları 
puanların farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 
koymak için yapılan Kruskal Wallis testi so-
nuçları Çizelge 10’daki gibidir. Bu çizelge 
incelendiğinde anne eğitim durumlarına göre 
öğrencilerin internet bağımlılık ölçeğinden 
aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark ol-
madığı görülmektedir [χ2(2)= 3,292; p=0,349; 
p>0,05]. Annenin eğitim düzeyinin yanı sıra 
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annenin çalışıp çalışmaması ve farklı faktörle-
rin de bu sonucu etkileyebileceği düşünülebi-
lir. Benzer konuda yapılan farklı bir çalışmada 
[15] ise annenin eğitim düzeyinin yükselmesiy-
le internet bağımlılığının arttığı gözlenmiştir.

Anne 
Eğitim 

Durumu
N Sıra 

Ortalaması SD χ2 p

Okuma 
yazması yok 11 106,00

3 3,292 0,349İlköğretim 127 98,34

Lise 57 115,51

Üniversite 12 107,42

Çizelge 10. Anne Eğitim Durumu Değişkeni İçin 
Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Baba eğitim durumu açısından ortaokul öğ-
rencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin 
farklılaşma durumlarını ortaya koymak için 
de Kruskal Wallis testi yapılmıştır. Öncelikle 
İnternet bağımlılığına ilişkin puanların baba 
eğitim durumu faktörünün her bir düzeyinde 
normal dağılım gösterip göstermediği incelen-
miştir. Bu doğrultuda Çizelge 11’deki verilere 
göre üç grup için p<0,05 olduğundan normal-
lik sağlanamamıştır. 

İnternet 
Bağımlılığına 
İlişkin                      
Toplam 
Puanlar

Baba 
Eğitim 

Durumu
İstatistik df p

Okuma 
yazması 
yok

- 2 -

İlköğretim ,136 91 .000

Lise ,116 86 .006

Üniversite ,894 28 .003

Çizelge 11. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk 
Normallik Testi Sonuçları (Baba Eğitim Durumu)

İnternet bağımlılık ölçeğinden alınan puanların 
baba eğitim durumuna göre farklılaşıp farklılaş-
madığını ortaya koymak için yapılan Kruskal 
Wallis testi sonuçları Çizelge 12’deki gibidir. Bu 
çizelge incelendiğinde baba eğitim durumlarına 
göre öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri 
arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir 

[χ2(2)= 1,057; p=0,788; p>0,05]. İnan’ın [15] 
yaptığı çalışma bu bulguyu destekler nitelikte-
dir. Babanın anneye göre çocuk üzerinde dene-
tim konusunda daha az etkisinin olmasının bu 
sonuçta etkili olduğu düşünülebilir. Alanyazın-
da, baba eğitim durumunun internet bağımlılığı 
konusunda önemli bir yordayıcı olduğu sonucu-
nu bulan araştırmalar da bulunmaktadır [20].

Baba 
Eğitim 

Durumu
N Sıra 

Ortalaması SD χ2 p

Okuma-
yazması yok 2 133,00

3 1,057 0,788İlköğretim 91 100,87

Lise 86 104,51

Üniversite 28 110,54

Çizelge 12. Baba Eğitim Durumu Değişkeni için 
Kruskal Wallis Testi Sonuçları

4. Sonuç ve Öneriler

Araştırmada, cinsiyetin internet bağımlılığı 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sap-
tanmıştır. Bu bulgu doğrultusunda, bilinçli in-
ternet kullanımı konusunda çocukların erken 
yaşlarda bilgilendirilmelerinin önemli olduğu 
vurgulanabilir. Öte yandan okullarda verilecek 
bilinçli internet kullanımı konusundaki eği-
timlere anne ve babaların da dahil edilmeleri 
gerektiği önerilebilir. Ayrıca internet bağımlılı-
ğının nedenleri üzerinde durulmalıdır. İnterne-
tin yararlı bir iletişim aracı olarak kullanılması 
için özellikle eğitim kurumlarında bu konular 
yeniden gözden geçirilmelidir. Özellikle araş-
tırmada katılımcıların bir kısmının “internet 
bağımlısı” olarak saptanması nedeniyle okul-
larda rehberlik servislerinde bu konuda çalış-
malar yapılması faydalı olacaktır.

Ailelerin çocuklarının internet kullanımları-
nı bilinçli bir şekilde takip etmeleri onların 
sağlıklı birey olarak gelişimleri için oldukça 
önemlidir. Bu durum aynı zamanda ailelerin 
de bu çağ mucizesi internet hakkında olduk-
ça bilinçli olmalarını gerektirir. Aksi takdirde 
internet başında gereksiz fazla zaman geçirme 
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hem fiziksel hem de ruhsal bir takım olumsuz 
etkilere sebep olacaktır. Teknolojinin giderek 
daha da hızlı geliştiği ve yaygınlaştığı bu dö-
nemde toplumun gelişmesinde ve yeniliklere 
uyum sağlamasında ve ayrıca ortaya çıkabile-
cek olumsuz sonuçların önüne geçilmesinde en 
büyük görev, eğitimcilere düşmektedir [18].

Elde edilen sonuçlara bakılarak okullarımızda 
verilen bilgisayar derslerinde güvenli internet 
kullanımı hakkında öğrencilere daha geniş 
bilgiler verilmesi tavsiye edilebilir. Bu araştır-
madan elde edilen bulgular, çalışma grubunun 
özellikleri ile sınırlı olduğundan bundan sonra 
yapılacak olan araştırmalarda farklı okullarda 
okuyan öğrencilerle daha kapsamlı bir araştır-
ma yapılması önerilebilir.
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