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ÖZ 

Yaşantımızda vazgeçilmez bir öğe olarak yer alan ve kullanım alanları giderek artan İnternet, pekçok olumlu kazanımının 

yanında özellikle gençler açısından bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar alanyazında ağırlıklı olarak 

İnternet bağımlılığı yada problemli İnternet kullanımı kavramlarıyla tanımlanmaya çalışılmıştır. Problemli İnternet kullanımı, 

bireyin yaşamındaki sosyal, psikolojik, akademik vb. alanlarda olumsuz sonuçlara neden olabilen, bilişsel ve davranışsal 

belirtileri bulunan, çok boyutlu bir yapı göstermekte ve farklı değişkenlerle bağlantısı incelenmektedir. Bu araştırmada 

gençlerde görülen diğer problem davranışlarda olduğu gibi ailenin hem koruyucu hem risk faktörü olabileceği gözönünde 

bulundurularak; problemli İnternet kullanımının aileye ilişkin özellikler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 

araştırma yöntemi olarak betimsel içerik analizi uygulanmıştır ve gençlerin problemli İnternet kullanımı kapsamında aile ile 

ilgili faktörleri inceleyen nicel ve nitel çalışmalar değerlendirilmiştir. Sonuçlar, aileye ilişkin risk faktörlerinin (aile 

işlevlerinde düşüklük, iletişim süreçlerinde tutarsızlık, yüksek çatışma düzeyi, aileden algılanan düşük sosyal destek vb.) 

gençlerdeki problemli İnternet kullanımı ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle problemli İnternet kullanımının 

önlenmesinde ve müdahalesinde aileye yönelik yardım ve eğitim çalışmalarının da yer almasının yararlı olacağı 

düşünülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Problemli İnternet kullanımı, İnternet bağımlılığı, aile, aile işlevleri 

ABSTRACT  

An important facilitator of our daily lives, the İnternet, offers some disadvantages especially for young generations. Some of 

the problems can be named as İnternet Addiction or Problematic Internet Use. Problematic İnternet use can cause some 

negative social, psychological and academic consequences and an individual can display cognitive or behavioral symptoms. 

Problematic İnternet use and its relationships with several variables have been investigated and this research also aims to 

evaluate problematic İnternet use of young people in terms of family related factors. Considering families can be both a risk 

factor and a protective factor for problematic behaviors of young people, qualitative and quantitative research investigating 

family features and problematic İnternet use was selected for this study, and descriptive content analysis was conducted. 

Results show that risk factors regarding family life (low family functions, inconsistencies in communicational processes, high 

conflict levels, perceived low social support etc.) can be related with problematic İnternet use. Therefore it may be beneficial 

to provide help and training to families in order to prevent and interfere with problematic İnternet use of young people. 

Keywords: Problematic Internet use, Internet addiction, family, family functions 

 

                                                           
1 Bu çalışma VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde kullanım alanı giderek artan İnternet, özellikle gençler açısından ele alındığında bir 

öğrenme aracından, sosyal çevre edinmeye kadar uzanan çok boyutlu bir yapıda karşımıza çıkmaktadır. 

İlgili alan çalışmalarında, İnternet kullanımına ilişkin olumsuz sonuçları içeren kavramlar yoğun olarak 

problemli İnternet kullanımı ya da İnternet bağımlılığı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İnternet 

bağımlılığı; İnternet kullanma isteğini durduramama, İnternet kullanırken zaman kavramını yitirme, 

İnternetten uzak kaldığı sürede aşırı sinirlilik gösterme (Young, 2007) ve bireyin sosyal ilişilerinde 

bozulma, günlük işlevlerin önemli derecede etkilenmesi (Shaw, Black, 2008; Kuss, Griffiths ve Binder, 

2013) gibi belirtilerle kendini göstermektedir. 

Geçmiş çalışmalarda, araştırmacılar bu problemin gelişiminde riskleri ve koruyucu faktörleri 

belirlemeye çalışmışlar ve aile faktörlerinin etkili olduğunu bulmuşlardır (Pace, Zappulla, Guzzo, 

DiMaggio, Laudani Cacioppo, 2014; Kabasakal, 2015; Xin, Xing, Wang, Zeng, 2018). Bu nedenle 

bireyde görülen pekçok problem davranışla ilgisi olduğu düşünülen aileye ait özellikler, problemli 

İnternet kullanımında da hem koruyucu hem risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.  Çalışmaların bir 

kısmı   aile üyeleri arasındaki iletişim ve uyum gibi koruyucu faktörlerin oynadığı role odaklanmış ve 

ergenlerin İnternet bağımlılığı ile bu aile özelliklerinin ilgili olduğunu düşünmüşlerdir (Park, Kim ve 

Cho, 2008). Aileye ait faktörleri çalışan benzer çalışmaların sonuçları, ebeveynlerin sosyal desteğinin 

olmaması durumunda, ergenlerin sanal dünyada sosyal destek arayışına girmelerine neden olabileceğini 

ifade etmektedir (Tichon ve Shapiro, 2003). Aileye ait özellikler son yıllardaki çalışmalarda anne-

babanın sosyoekonomik durumu, eğitimi, mesleği, çocuğa ilişkin tutumları, aile içi süreçler (çatışmalar, 

işlevler, stres, iletişim, destek) ve etkileri üzerinde odaklanmaktadır. Park vd. (2008) ergenlerde problemli 

İnternet kullanımı açısından aile içi şiddet ve çocuğa yönelik ebeveyn şiddetinin varlığını risk faktörleri 

arasında, aile içi iletişimin varlığı ve olumlu ebeveyn tutumlarını da koruyucu faktörler arasında 

saymışlardır. Aile içi fonksiyonların yetersizliği durumunda, ergenin problemli İnternet kullanımının artacağı 

yönünde de bulgular vardır (Şenormancı, Şenormancı, Güçlü ve Konkan, 2014). Bu araştırmaların 

sonuçlarına göre problemli İnternet kullanımı aileye ilişkin pek çok boyutla ilgili görülmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, problemli İnternet kullanımıyla ilgili yapılan çalışmaları, aileye ilişkin değişkenler 

açısından değerlendirmektir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli   

Bu çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Bulgular belge incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. 

Belge incelemesi yöntemi, araştırılması amaçlanan olay ya da olgular hakkında yazılı bilgi içeren 

kaynakları ayrıntılı biçimde analiz etmek ve derinlemesine incelemeyi içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 

2006). Bu çalışmada problemli İnternet kullanımı ve aileye ilişkin özellikleri inceleyen çalışmalardan 

ulaşılabilenler ile çalışılmıştır.  

2.2. Verilerin Toplanması  

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak İnternette yer alan Education Source, E-Journals, ERIC, 

PsycArticles, Psychology and Behavioral Sciences Collection, ULAKBİM, PsycINFO, Academic Search 

Complete, Scopus, EBSCO, Google ve Google Akademik gibi çeşitli arama motorları kullanılmıştır. Bu 

platformlara “problemli İnternet kullanımı (İnternet bağımlılığı)”, “aile faktörleri” anahtar kelimeleri 

girilmiştir.  Konuya ilişkin 21 araştırma   temalara göre sınıflanarak tablolar halinde sunulmuştur.  

3. BULGULAR (ALANYAZIN TARAMASI) 

Aşağıda alanyazında problemli İnternet kullanımı ile ilgili aileye ait ele alınan özetler tablolar halinde 

sunulmaktadır.  

Tablo 1. Problemli İnternet kullanımı ve aileye ilişkin işlevlere ilişkin bulgular 
Kaynak Araştırmanın 

Kapsamı 

Katılımcılar ve 

Özellikleri 

Yöntem Bulgular 

Xiuqin, Huimin, 

Mengchen, Jinan, 

Ying ve Ran 

(2010) 

İnternet bağımlılığı 

olan lise öğrencileri 

ve ailelerinin  

ebeveynlik stili ile 

ilişkisi incelenmiştir. 

İnternet bağımlısı 

olan 204 ve 

olmayan 100 olmak 

üzere toplam 304 

lise öğrencisi 

katılmıştır. 

İlişkisel tarama 

modeli 

kullanılmıştır. 

Ebeveynlik stilinin ve 

aile işlevinin etkileri 

İnternet bağımlılığının 

gelişiminde önemli 

faktörler olarak 

saptanmıştır. 
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Pace, Zappulla, 

Guzzo, DiMaggio,  

Laudani & 

Cacioppo (2014) 

İnternet bağımllığı 

olan lise 

öğrencilerinin aile içi 

paylaşımları ile 

ilişkisi incelenmiştir. 

Lise öğrenimi gören 

320 öğrenci 

katılmıştır. 

Betimsel araştırma  

yöntemi 

(üç ölçek, 1 kişisel 

görüşme) 

kullanılmıştır.  

Aile içinde düşük 

duygusal paylaşımın 

problemli İnternet 

kulanımının 

belirleyicilerinden biri 

olduğu saptanmıştır. 

Kabasakal (2015) Üniversite 

öğrencilerinde 

problemli İnternet 

kullanımının 

yordayıcısı olarak 

yaşam doyumu ve 

aile işlevleri  

incelenmiştir. 

663 üniversite 

öğrencisi 

katılmıştır. 

İlişkisel tarama 

modeli 

kullanılmıştır. 

Anne baba arasındaki 

ilişkinin olumsuz 

değerlendirilmesi ve 

düşük düzeyde aile 

işlevleri  problemli 

İnternet  kullanımı ile 

ilişkili bulunmuştur. 

Celine ve Oliver 

(2017) 

Ebeveyn tutumları, 

aile işlevlerinin ergen 

algısı ve İnternet 

oyun bozukluğu 

(İKG) arasındaki 

ilişki  

434 ergen (n=434; 

13,2 yaş) 

katılmıştır. 

Betimsel tarama 

modeli (aile 

ilişkileri, aile 

işlevselliği) 

kullanılmıştır. 

Her iki cinsiyet için de 

ebeveyn ile çatışmalar 

ve aile ilişkileri İnternet 

oyun bozukluğu ile 

ilişkili bulunmuştur. 

Wartberg, Kriston, 

Br€oning, Kegel ve 

Thomasius, (2017) 

Ergenlerin problemli 

İnternet kullanımını, 

anne-baba 

değerlendir-melerine 

dayalı olarak 

tanımlamaktır. 

 

Almanya da (12-17 

yaş arası çocuğu 

olan) 1000 ebeveyn 

katılmıştır. 

 

Betimsel tarama 

modeli 

kullanılmıştır. 

Düşük düzeyde aile 

işlevleri ve yüksek 

ebeveyn-ergen-çatışma 

sıklığı problemli 

İnternet kullanımı ile 

ilişkili bulunmuştur. 

Shi, Wang ve Zou 

(2017) 

Çinli ergenler 

arasında aile içi 

işlevsellik ve İnternet 

bağımlılığı: benlik 

saygısı ve yalnızlığın 

aracı rolleri 

incelenmiştir. 

Çin’de 3289 

ortaokul öğrencisi 

katılmıştır. 

Betimsel tarama 

modeli, 4 ölçek 

kullanılmıştır. 

Aile içi işlevin İnternet  

bağımlılığı ile negatif 

ilişkili olduğu (aile içi 

işlevler arttıkça 

İnternet bağımlılığı 

azalmaktadır), benlik 

saygısı ve yalnızlığın 

aile işlev ve İnternet  

bağımlılığı arasındaki 

bağlantıya  aracılık 

ettikleri  bulunmuştur. 

Lyu (2017) 

 

Güney Koreli 

ergenlerin İnternette 

oyun oynama 

bağımlılığı ile  aile 

ortamının etkileri 

arasındaki ilişki 

bakılmıştır. 

Güney  

Kore’den 3400 

lise öğrencisi 

katılmıştır. 

Betimsel tarama 

yöntemi 

uygulanmıştır. 

Aile işlevlerinin 

İnternet oyun 

bağımlılığı ile negatif 

ilişkili olduğu 

bulunmuştur. 

Xin, Xing, Pengfei, 

Houru, Mengcheng 

ve Hong (2018) 

Ergenlerde aile ve 

okula ilişkin risk 

faktörleri ile ilişkili 

olarak İnternet 

Bağımlılığı 

yaygınlığını 

araştırmaktadır. 

10-18 yaşları 

arasında 6468  Çinli 

öğrenci  

katılmıştır. 

Tarama modeli 

kullanılmıştır. 

 

Anne ve baba arasında 

olumsuz ilişkilerin 

varlığı İnternet 

bağımlılığı açısından 

yüksek risk faktörleri 

arasındadır. 

 

Tablo 2. Aile içi ilişkilere ilişkin bulgular 

Kaynak Araştırmanın 

Kapsamı 

Katılımcılar ve 

Özellikleri 

Yöntem Bulgular 

Kim ve 

Haridaki 

(2009) 

İnternet bağımlılığı 

potansiyelini ve 

psikososyal 

değişkenlerle 

ilişkisi 

18-65 yaş 

aralığında 2755 

kişi katılmıştır. 

İlişkisel tarama 

modeli kullanılmıştır. 

Evlilik yılları, ailedeki üye sayısı ve 

yaş problemli İnternet kullanımı ile 

negatif korelasyon olduğu 

bulunmuştur. 

Avrupa’da Patolojik İnternet 11 farklı Avrupa İlişkisel tarama Patolojik İnternet kullanımı, düşük 

mailto:sssjournal.info@gmail.com


Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 2018 Vol:4 Issue:24 pp:4922-4929 

 

sssjournal.com Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) sssjournal.info@gmail.com 

4925 

Genç 

Hayatları 

Güçlendir

mek 

(SEYLE) 

(2012) 

kullanımı 

yaygınlığını 

demografik ve 

sosyal faktörler 

açısından 

araştırmaktadır 

ülkesinde 

yaşayan 11956 

ergen 

katılmıştır. 

modeli kullanılmıştır. 

İnternet bağımlılığı 

için Genç Tanısal 

Anketi uygulanmıştır. 

düzeyde aile içi iletişim ve aileden 

uzak yaşamak ile ilişkili 

bulunmuştur. 

Ahmedi ve 

Sagrafi 

(2013) 

İnternet  

bağımlılığında 

önemli bir rol 

oynayabilecek 

faktörler 

incelenmiştir. 

14–19 yaş 

aralığında, 4177 

İranlı ortaokul 

ve lise öğrencisi 

katılmıştır. 

İlişkisel tarama 

modeli kullanılmıştır. 

Aile ilişkileri İnternet  

bağımlılığında en önemli faktör 

olarak bulunmuştur.   

Gunuc ve 

Doğan 

(2013) 

İnternet  

bağımlılığının hem 

kategorik hem de 

sürekli değişken 

olarak tahmin 

edilmesindeki 

farklılıkları 

karşılaştırmalı 

olarak 

incelemektedir 

Çocuk Gelişim 

Merkezi 

Polikliniğine 

başvuran 12-18 

yaş aralığında 

116 genç 

katılmıştır. 

Tarama modeli 

kullanılmıştır. 

Ailede sosyal desteğin varlığı 

problemli İnternet kullanımının 

önleyicilerinden biri olarak 

bulunmuştur. 

Xu, Shen, 

Yan, Hu, 

Wang, 

Kota, 

Ouyang, 

Zhang 

(2014) 

Aile temelli 

faktörler ve ergen 

İnternet bağımlılığ 

(AIA) arasındaki 

ilişki incelenmiştir. 

5112 ergen 

katılmıştır. 

İlişkisel tarama 

modeli kullanılmıştır. 

Aile ortamında 

değerlendirme 

anketiveDMR-52 

ölçeği uygulanmıştır. 

Hem anne hem baba ile ergenin 

olumsuz iletişim süreçlerine sahip 

olması İnternet bağımlılığı ile 

ilişkili bulunmuştur. 

Malak, 

Khalifeh 

ve 

Shuhaiber, 

(2017) 

Ürdün okullarında 

İnternet bağımlılığı 

ve ilişkili risk 

faktörlerinin 

yaygınlığı 

incelenmiştir. 

Ürdün’de 12-18 

yaş arası 716 

devlet okulu 

öğrencisi 

katılmıştır. 

İlişkisel tarama 

modeli uygulanmıştır. 

Aileye ilişkin özelliklerden, aile 

gelirinin ˃ 1400 dolar olması 

İnternet  bağımlılığı yaygınlığının  

yüksek olduğu gruplardan biri 

olarak  saptanmıştır. 

King ve 

Delfabro,(

2017) 

Bu çalışmada 

ergenlerin İnternet 

oyun problemleri 

bağlamında 

ebeveyn, çocuk 

ilişkisinin güven, 

iletişim ve 

yabancılaşma gibi 

özellikleri 

araştırılmıştır. 

12 ila 17 yaş 

arası toplam 824 

ortaokul 

öğrencisi 

katılmıştır. 

 

İlişkisel tarama 

modeli 

kullanılmıştır. 

İnternet oyun problemleri olan 

ergenlerin, anne ve baba 

ilişkilerinde, oyun sorunları 

olmayan ergenlere kıyasla daha az 

güven ve iletişim, daha fazla öfke 

ve yabancılaşma bildirdiklerini 

saptamıştır. 

Wei 

Dongpin,X

ian, 

Yanhui,We

ngiang, 

Liyan ve 

Lilan 

(2018) 

Ebeveyn-ergen 

ilişkisi, duygu 

düzenleme yeteneği 

(arabulucu), stresli 

yaşam olayları ile 

İnternet bağımlılığı 

arasındaki ilişkileri 

incelemektedir 

Çin’de 15 

yaşında 998 

öğrenci 

katılmıştır. 

İlişkisel tarama 

modeli 

kullanılmıştır. 

İyi ebeveyn-ergen ilişkisinin, 

ergenlerin duygu düzenleme 

yeteneği ile pozitif ilişkili olduğu 

ve bu durumun İnternet bağımlılığı 

ile negatif ilişkili olduğu ortaya 

konmuştur. 

Wu, Lau, 

Cheng, 

Law, 

Vincent ve  

Mason,  

(2018) 

Çin ortaokul 

öğrencilerinin 

büyük bir 

örneklemi arasında 

algılanan FMIA 

varlığı ve algılanan 

aile desteğinin 

İnternet bağımlılığı 

ile anlamlı bir 

Çinde 

9,618 

ortaöğretim 

öğrencisi 

katılmıştır. 

Kesitsel  araştırma 

yöntemi 

uygulanmıştır. 

Aile üyelerinden en az birinin 

İnternet bağımlılığı olmasının bir 

risk faktörü, algılanan aile 

desteğinin ise koruyucu bir faktör 

olduğu bulunmuştur. 
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ilişkisi olup 

olmadığı 

araştırılmıştır. 

 

Tablo 3. Prob. İnt. Kullanımında aile içerikli müdahale programlarına ilişkin bulgular 

Kaynak Araştırmanın 

Kapsamı 

Katılımcılar ve 

Özellikleri 

Yöntem Bulgular 

Zhong Zu, 

Sha, Tao, 

Zhao,  

Yang, Lı 

ve Sha 

(2011) 

Çinli ergenlerde 

aile temelli bir 

müdahale 

programının 

etkinliğini 

değerlendirmek 

amacıyla 

yürütülmüştür. 

İnternet 

bağımlılığı tanısı 

alan ergenler (n 

= 57) rasgele bir 

müdahale 

grubuna (n = 28) 

ve kontrol 

grubuna (n = 29) 

ayrılmıştır. 

14 oturumlu aile 

temelli grup 

müdahalesi 

uygulanmıştır. 

Sonuçlar, aile temelli grup 

müdahalesinin İnternet kullanımını 

azaltmada ve aile işlevini 

geliştirmede daha etkili olduğunu 

göstermiştir. 

Doug-

Hyun Sun-

mi, Young 

ve Perry, 

(2012) 

Aile terapisinin 

İnternet  çevrimiçi 

oyun bağımlılığı 

olan ergenlerde 

beyin 

aktivasyonlarına 

etkisi 

araştırılmıştır. 

15 İnternet 

oyunları 

bağımlısı ergen, 

15 bu  

bağımlılığı 

olmayan ergen  

ve aileleri 

katılmıştır. 

3 haftalık kısa süreli 

bir aile terapisi 

müdahalesi 

uygulanmıştır. 

Sonuçlar aile içi uyumluluğun 

problemli İnternet kullanımını 

azaltmada önemli bir faktör 

olabileceğini düşündürmektedir. 

Young, 

Sunhee ve 

Jieha, 

(2014) 

Bowen'in aile 

sistemleri teorisine 

dayanan kişilerarası 

sorunlardan 

muzdarip bir 

İnternet  bağımlısı 

genç erişkin kişinin 

tedavisinin etkinliği 

incelenmiştir. 

Problemli 

İnternet  

kullanımı 

bulunan bir genç 

erişkin veri 

sağlamıştır. 

Bowen'in aile 

sistemleri teorisinin, 

kullanıldığı bir aile 

terapisi modeli 

uygulanmıştır. 

Ebeveyn ve çocuk arasındaki 

ilişkinin  işlevsel  hale 

getirilmesinin  İnternet  bağımlılığı 

ile ilgili riskleri iyileştirmek için  

gerekli olduğu ortaya konmuştur. 

Qx, Xy, 

Zk, Xj ve 

Cy (2015) 

Bu araştırma, 

ergenlerde İnternet  

bağımlılığını 

azaltmak için çoklu 

aile grup terapisinin 

(MFGT) etkinliğini 

ve altta yatan 

mekanizmasını test 

etmeyi 

amaçlamaktadır. 

İnternet  

bağımlılığı olan 

12-18 yaş 

aralığındaki 46 

ergen ve onların 

35-46  yaş 

aralığındaki  46  

ebeveynleri 

katılımcı 

olmuştur.  

Yapılandırılmış 

anketler ön müdahale 

(T1), girişim sonrası 

(T2) ve üç aylık 

takipte (T3) 

uygulanmıştır. 

Altı oturumlu çok aileli grup 

terapisi, ergenlerde İnternet  

bağımlılığı davranışlarını azaltmada 

etkili olmuştur. 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma sonuçları göstermektedir ki aile, bireye ait pekçok alanda olduğu gibi problemli İnternet kullanımı 

konusunda da belirleyici faktörlerden biri olarak görülmektedir. Bu çalışmada   bulgular üç tema üzerinden 

düzenlenmiştir. Araştırmada bulguların düzenlendiği çalışmaların çoğu ergenler üzerinde yapılmıştır. Bunun 

en önemli nedeni İnternet kullanan grubun büyük kısmının bu yaş grubundan olmasıdır. Ergenler sosyal 

medya, öğretim süreçleri ve iletişim, oyun vb.  amaçlarla İnternet kullanmaktadır. Bu kullanım sıklığı 

problemli İnternet kullanımının da görülme sıklığını etkilemektedir (Sharma, Rao, Benegal, Thennarasu ve 

Thomas, 2017). Bu nedenle çalışmanın bulguları ağırlıklı olarak ergenler ve aileleri kapsamındadır. 

İlk çalışma teması aile işlevleri ve problemli İnternet kullanımı üzerine yapılan çalışmalardan oluşmuştur. Bu 

kapsamda ele alınan tüm çalışmalar aile işlevlerinin problemli İnternet kullanımının bir yordayıcısı olduğunu 

göstermektedir. Aileye ait işlevlerin düşük düzeyde bulunması (Bulut, 1991) ailenin sağlıklı olmadığının 

göstergesi olarak kabul edilmektedir.  Bu araştırma kapsamında ele alınan çalışmalarda iletişim boyutu başta 

olmak üzere ailelerin genel fonksiyonlar, roller vb. işlevlerinin yetersiz düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu 

sonuçlar sağlıklı aile işlevlerinin problemli İnternet kullanımı açısından önemini vurgulamaktadır. 

İkinci çalışma teması aile içi ilişkiler başlığında çalışılmış ve aile ile kurulan ilişkilerin kalitesinin ergenlerin 

psikolojisi üzerindeki etkisini vurgulayan sonuçların ortaya çıktığı görülmüştür.  İnternet kullanımının aile 
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ile geçirilen toplam süreyi olumsuz etkilediğini ve aile üyeleriyle kurulan iletişim süresini azaltığını (Lee ve 

Chae, 2007), çatışmalı aile ortamlarında ergenlerin ebeveynleriyle birlikte geçirebileceği zamanın yerini 

alabildiğini (Lenhart, Raine, ve Lewis, 2001; Sanders, Field, Diego ve Kaplan, 2000; Turow ve Nir, 2000) 

gösteren çalışma sonuçlarıyla örtüşecek biçimde, aile içi çatışma ve iletişim sorunları arttıkça problemli 

İnternet kullanımının da arttığı saptanmıştır.  Bunun tersi durumda, ergenlerin aileden sosyal destek alması 

ve aile ile iletişim zamanlarının artması durumunda, İnternette geçirilen sürenin ve problemli İnternet 

kullanmanın azaldığını ifade eden sonuçlar görülmüştür. Bu çalışmada, ailelerinden, özellikle de 

annelerinden düşük düzeyde sosyal desteğe sahip olan ergenlerin daha yüksek düzeyde İnternet bağımlılığı 

eğiliminde oldukları saptanmıştır. Bu sonuçlar, problem davranışlarının nedenlerinin genellikle aile kökenli 

olduğunu savunan psikodinamik ve sosyal öğrenme kuramları ile örtüşmektedir. Ergenler için aileden 

sağlanan sosyal destek ve sosyal kontrolün İnternet bağımlılığı gibi sorun davranışların görülme riskini 

azaltacağı öne sürülmektedir (Gunuc ve Doğan, 2013; Gunuc, 2013; Trindade ve Mossmann, 2016). 

Ele alınan üçüncü tema ilk iki temadan farklı olarak problemli İnternet kullanımının görüldüğü ergenlerde 

müdahale süreçlerinde aileye yönelik çalışmaların değerlendirilmesidir. Bu kapsamda ele alınan çalışmalar 

aile eğitim programlarının, aile danışmanlıklarının, aile görüşmelerinin ve aile terapilerinin bireydeki 

problemli İnternet kullanımını azalttığını göstermektedir. 

Araştırma sonuçları problemli İnternet kullanımı açısından ailenin sağlıklı işlevlere sahip olması, bireye 

destek olması, paylaşımların yüksek olması durumunda koruyucu bir faktör olarak kabul edilebileceğini, 

tersi durumda ise bir risk faktörü oluşturabileceğini göstermektedir. 

4.  ÖNERİLER 

1-Problemli İnternet kullanımının önlenmesinde aileye ait bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yarar 

sağlayabilir. 

2-Okul PDR programları düzenlenirken ailelere yönelik önleyici çalışmalara yer verilmesi etkili olabilir. 

3-Aile müdahale programları, birinci basamak sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak uygulanabilir. 
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