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ÖZET 

Bu araştırmada, sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü 

olarak ele alınabilecek internet bağımlılığı problemi alanyazın 

ışığında incelenmiştir. Bu bağlamda literatür incelemesi, 

sağlıklı aile yapısının işlevsiz hale gelmesinde etkili olabilen ve 

internet bağımlılığı ile ilişkisi olan akademik ve mesleki yaşam, 

psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile içi ilişkiler boyutları 

kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 

2015-2020 yılları arasında internet bağımlılığı ile ilgili 

DergiPark ve Web of Science veri tabanlarında yer alan 153 

makale oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin analizi sürecinde 

doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 

alanyazında, internet bağımlılığının sağlıklı aile yapısını 

oluşturan akademik ve mesleki yaşam, psikolojik durum, yaşam 

becerileri ve aile içi ilişkiler boyutları ile ilişkili olan çok sayıda 

araştırmanın olduğu görülmüştür. Bu araştırmalar genel olarak 

incelendiğinde internet bağımlılığının bireylerin akademik ve 

mesleki yaşamlarını, psikolojik sağlıklarını, yaşam becerilerini 

ve aile içi ilişkilerini olumsuz olarak etkileyen bir durum 

olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, internet bağımlılığının 

sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü olarak ele 

alınabileceği söylenebilir. Araştırmanın sonuçları, alanyazın 

ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı aile yapısı, internet bağımlılığı, 

aile. 

ABSTRACT  

In this study, internet addiction problem, which can be 

considered as a risk factor for healthy family structure, has been 

examined in the light of the literature. In this context, the 

literature review was carried out within the scope of academic 

and professional life, psychological status, life skills and family 

relations, which may be effective in making the healthy family 

structure dysfunctional and which are related to internet 

addiction. The study group of the research consists of 153 

articles on Internet addiction between DergiPark and Web of 

Science databases between 2015-2020. Document analysis 

method was used in the analysis of the data in the research. As a 

result of the research, it has been seen in the literature that there 

are many studies related to academic and professional life, 

psychological status, life skills and intra-family relations that 

make up the healthy family structure of internet addiction. When 

these studies are examined in general, it is seen that internet 

addiction is a situation that negatively affects the academic and 

professional lives, psychological health, life skills and family 

relationships of individuals. In this context, it can be said that 

internet addiction can be considered as a risk factor for healthy 

family structure. The results of the research were discussed in 

the light of the literature and suggestions were made. 

Key Words: Healthy family structure, internet addiction, 

family.   

1. GİRİŞ 

Toplumun temel taşı olarak aile, bireylerin gelişiminde ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında 

vazgeçilmez öneme sahip olan bir kurumdur. Aile; bireylerin yaşamlarından doyum sağlayabilmesi, 

yaşadığı topluma uygun bir birey olarak yetişebilmesi ve fonksiyonlarını etkili bir şekilde yerine 

getirebilmesinde önemli bir çevre olarak karşımıza çıkmaktadır (Nazlı, 2018; Özgüven, 2014). Aile 

kurumunun bu görevleri başarılı bir şekilde yerine getirebilmesinde sağlıklı aile yapısı önemli 

olabilmektedir. Bu kapsamda sağlıklı aile yapısı; aile içi ilişkilerin doyum sağlayıcı bir şekilde 

gerçekleştirilebildiği ve ailenin fonksiyonlarını çok iyi bir şekilde yerine getirebildiği bir yapı olarak ele 

alınabilmektedir (Alacahan, 2010). Sağlıklı aile yapısı, aile üyelerinin birbirleriyle duygularını 

paylaşabildiği, ilgi ve sevginin yaşanabildiği, işbirliğinin olduğu, çatışmaların etkili bir şekilde 

çözülebildiği, aile üyeleri ile ortak yaşantıların paylaşılabildiği, sorumlulukların alındığı ve mizah 

duygusunun yaşanabildiği bir aile ortamı olarak betimlenebilmektedir (Çetinkaya, 2018; Nazlı, 2018; 

Özgüven, 2014). Sağlıklı aile yapısının sahip olduğu bu özellikler, aile üyelerinin sağlıklı gelişimleri 
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açısından önemli olabilmektedir. Ancak bazı durumlar aile yapısının işlevsiz hale gelmesine ve sağlıksız 

olmasına neden olabilmektedir (Nazlı, 2018). Bu durumlar; aile üyelerinin psikolojik ve fizyolojik 

rahatsızlıkları, ekonomik problemler, akademik ve mesleki yaşamdaki problemler, temel yaşam 

becerilerinin eksikliği ve bağımlılık olarak sıralanabilir. Bu bağlamda bu araştırmada, sağlıklı aile yapısı 

açısından bir risk faktörü olarak ele alınabilecek ve son yıllarda tüm yaş gruplarından bireylerin sıklıkla 

karşı karşıya kaldığı bir sorun olan internet bağımlılığı problemi ele alınacaktır. 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet, günlük yaşamımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. 

Günümüzde internet üzerinden birçok farklı hizmetin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, verilen 

hizmetlerin ücretsiz olması, iletişimi ve bilgiye erişimi kolaylaştırması, eğitim faaliyetlerini desteklemesi 

ve kullanım açısından bütün yaş gruplarına hitap edebilmesi internetin geniş bir kullanım ağına sahip 

olmasına olanak sağlamıştır (Derin ve Bilge, 2016; Esen ve Siyez, 2011; Ögel, 2012; Öner ve Çakır, 2019). 

Ancak internetin aşırı ve kontrolsüz kullanımı sonucunda bireylerin yaşamlarını fiziksel, psikolojik ve 

sosyal boyutlarda etkileyebilecek bir durum olan internet bağımlılığı sorununun oluşmasına neden 

olabilmektedir (Asıcı, 2019; Ayhan ve Balcı, 2009; Baltacı, 2019a; Beard, 2005; Dirim, 2019; Ögel, 2012). 

İnternet bağımlılığı sonucunda bireylerin eğitim, iş, aile ve sosyal yaşamları bu durumdan olumsuz olarak 

etkilenebilmektedir (Balcı ve Gülnar, 2009; Beard, 2005; Block, 2008; Young, 2009). İnternet bağımlılığı, 

toplumun yapıtaşı olarak ele alınan ve bireylerin gelişiminde önemli bir konuma sahip olan aile üzerinde 

doğrudan veya dolaylı olarak birçok etkiye sahip olabilmektedir. Günümüzde internetin aşırı ve kontrolsüz 

kullanımıyla birlikte aile üyelerinin birbirleriyle olan iletişimlerinin azaldığı, aile ortamından doyum 

alınamadığı, ebeveynlerin çocukları üzerindeki sorumlulukları yerine getirmekte güçlük çektiği, çocukların 

okula karşı olumsuz tutum oluşturabildiği ve psikolojik problemlerin yaşandığı ile ilgili araştırmalar 

sıklıkla karşımıza çıkmaktadır (Akın ve Iskender, 2011; Baltacı, 2017; Batıgün ve Hasta, 2010; Caplan vd., 

2009; Derin ve Bilge, 2016; Gürcan ve Hamarta, 2013; Mesch, 2006; Öztürk ve Özmen-Kaymak, 2011; 

Üneri ve Tanıdır, 2011). İnternet bağımlılığının aile ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmesinin 

yanı sıra bazı durumlarda sağlıksız aile yapısının internet bağımlılığı durumunu meydana getirebileceği ve 

bu durumun aile yapısının daha da işlevsiz hale gelmesine neden olabileceği söylenebilir. Bu kapsamda aile 

üyelerinin birbirlerine destek olmaması, problemlerin etkili bir şekilde çözülememesi, sevgi, ilgi ve 

dayanışma gibi temel değerlerin yer almaması ve ortak yaşantıların olmaması aile üyelerinin internete 

yönelebilmesine ve interneti sağlıksız bir şekilde kullanabilmesine yol açabileceği söylenebilir (Caplan vd., 

2009; Chou vd., 2015; Esen ve Siyez, 2011; Esen ve Gündoğdu, 2010; Jeong ve Kim, 2011; Kandell, 1998; 

Ko vd., 2008; Liu ve Kuo, 2008; Yen vd., 2007). Özetle, bireylerin yaşamlarında önemli bir sorun olarak 

ele alınan internet bağımlılığı problemi sağlıklı aile yapısının bozulmasına yol açmakla birlikte bazı 

durumlarda sağlıksız aile yapısının bir sonucu olarak oluşabilmektedir. Ancak internet bağımlılığı aile 

ilişkileri açısından ister bir neden isterse bir sonuç olsun, bu iki durumun ortak olarak aile yapısının 

olumsuz olarak etkilenmesine neden olmasına yol açtığı söylenebilir.  

Bu araştırmada, sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü olarak ele alınabilecek internet bağımlılığı 

problemi alanyazın ışığında incelenecektir. Bu bağlamda literatür incelemesi, sağlıklı aile yapısının işlevsiz 

hale gelmesinde etkili olabilen ve internet bağımlılığı ile ilişkisi olan akademik ve mesleki yaşam, 

psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile içi ilişkiler boyutları kapsamında gerçekleştirilecektir.  

1.1. İnternet Bağımlılığı 

İnternet bağımlılığı en basit tanımıyla, bireyin interneti günlük yaşamını olumsuz etkileyebilecek şekilde 

kullanması olarak ifade edilebilmektedir. Daha geniş bir tanımlamayla internet bağımlılığı; bireyin internet 

kullanma isteğinin önüne geçmekte zorlanması, internete bağlı olmadığı zamanların önemli olmaması, 

internete erişemediğinde sinirlilik ve saldırganlık gibi yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ve tüm bu 

durumların bireyin okul, iş, aile ve sosyal hayatı üzerinde olumsuz etkiler yaratması sonucu ortaya çıkan 

psikolojik bir durum olarak tanımlanabilmektedir (Asıcı, 2019; Block, 2008; Young, 2009).  

Bireylerin interneti bağımlılık yapacak düzeyde kullandığını belirlemek için araştırmacılar tarafından farklı 

tanı kriterleri belirlenmiştir (Asıcı, 2019). Bu araştırmacılardan birisi olan Block internet bağımlılığının 

dört temel ögesini; aşırı kullanım, geri çekilme, tolerans ve olumsuz etkiler olarak ifade etmiştir. Block’a 

göre bu dört ögenin birlikte bulunması internet bağımlılığı için bir ipucu oluşturabilmektedir. Bu ögeler şu 

şekilde açıklanabilir (Block, 2008): 

 

mailto:sssjournal.info@gmail.com


International Social Sciences Studies Journal 2020 Vol:6 Issue:65 pp:2858-2870 

 

sssjournal.com International Social Sciences Studies Journal  sssjournal.info@gmail.com 

2881 

✓ Aşırı Kullanım: Bireyin internette geçirdiği vakti kontrol edememesi ve planladığından fazla internette 

kalması durumudur. 

✓ Geri Çekilme: Bireyin internete ulaşamadığında öfke, sinirlilik veya depresyon duyguları gibi 

yoksunluk belirtileri yaşaması durumudur. 

✓ Tolerans: Bireyin internette geçirdiği vaktin giderek artması ve daha iyi bir bilgisayara, telefona 

ihtiyaç duymaya başlaması durumudur. 

✓ Olumsuz Etkiler: Bireyin internet kullanımı sonucunda ortaya çıkan akademik başarıda düşüş, iş 

hayatında problemler, aile içi ilişkilerin zayıflaması, yalnızlık, depresyon, bel, boyun ve göz ağrıları 

gibi olumsuz fiziksel, psikolojik ve sosyal etkiler yaşaması durumudur.  

İnternet bağımlılığı konusu üzerinde çalışmalar yapan başka bir araştırmacı olan Young ise internet 

bağımlılığı için sekiz ölçüt önermiştir. Young, bireyde aşağıda belirtilen sekiz ölçütten en az beş veya daha 

fazlasının son altı ay içerisinde görülmesi durumunda bireyin interneti bağımlılık düzeyinde kullandığını 

söylemenin olası olabileceğini ifade etmiştir (Young, 2009). Bu sekiz ölçüt şu şekilde sıralanabilir: 

✓ Bireyin sürekli olarak interneti düşünmesi, internette yaptığı aktivitelerin hayalini kurması gibi 

internetle ilgili aşırı zihinsel uğraş. 

✓ Bireyin keyif alabilmek için internette geçirdiği vakti giderek arttırmaya ihtiyaç duyması. 

✓ Bireyin internet kullanımını kontrol etme, azaltma veya tamamen bırakmaya yönelik çaba göstermesi 

ancak bu çabaların tekrarlı bir şekilde başarısız sonuçlanması. 

✓ Bireyin internete erişemediğinde veya internet kullanımını azaltması sonucunda çökkünlük, 

huzursuzluk ve kızgınlık gibi tepkilerin ortaya çıkması. 

✓ Bireyin internette başlangıçta planladığından daha uzun süre kalması. 

✓ Bireyin interneti aşırı kullanması sonucunda aile, iş, okul ve arkadaş çevresiyle problemler yaşaması, 

eğitimiyle, işiyle ilgili fırsatları tehlikeye atması veya kaybetmesi. 

✓ Bireyin internette geçirdiği süre ile ilgili çevresindekilere yalan söylemesi. 

✓ Bireyin günlük yaşamındaki problemlerinden kaçmak veya olumsuz duygulardan uzaklaşmak için 

internete yönelmesi. 

Bu araştırmacılardan farklı olarak internet bağımlılığının tanı kriterlerini belirleyen araştırmacılar 

mevcuttur (Griffiths, 1999; Shapira vd., 2003; Tao vd., 2010). İnternet bağımlılığı riskini belirlemek için 

ortaya koyulan bu ölçütler genel olarak incelendiğinde temel olarak beş başlığa odaklanıldığı söylenebilir. 

Bu başlıklar; internette geçirilen aşırı zaman, internete erişilmediğinde ortaya çıkan yoksunluk 

semptomları, bireyin aşırı internet kullanımı sonucu okul, aile, iş ve sosyal çevresinde problemler 

yaşaması, bireyin internette geçirdiği vaktin giderek artması ve bireyin interneti günlük yaşamdaki 

sorunlardan bir kaçış olarak görmesi olarak ifade edilebilir.  

İnternet bağımlılığı bireyleri fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak olumsuz etkileyen psikolojik bir durum 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet bağımlılığının bireyler üzerindeki bu etkileri; göz, sırt, boyun ve baş 

ağrıları, aşırı kilo kaybı veya kilo alımı, uyku eksikliği veya uyku bozukluğu, konsantrasyon sorunları, 

sağlıksız beslenme, kaygı, stres, depresyon, yalnızlık, sosyal faaliyetlerin yoksunluğu, akademik 

problemler, okul devamsızlığı, ekonomik problemler, akran ilişkilerinde zayıflamalar ve aile içi problemler 

olarak sıralanabilir (Asıcı, 2019; Baltacı, 2019b; Dirim, 2019).  

1.2. Sağlıklı Aile Yapısı 

Toplumun en küçük birimi olarak tanımlanan aile kurumu, bireylerin yaşamlarında önemli bir konumda yer 

almaktadır. Bireyler doğumlarıyla birlikte fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını aile kurumu içerisinde 

karşılamaktadırlar (Özgüven, 2014). Bu bağlamda aile kurumu, bireylerin kişiliklerinin şekillendiği ve 

yetişkinlik yaşamının temellerinin atıldığı bir kurum olarak ele alınabilmektedir (Özabacı ve Erkan, 2017). 

Aile üyelerinin yaşamları açısından bu önemli ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılayabilmeleri için 

ailenin sağlıklı bir yapıya sahip olması önemli olabilmektedir (Nazlı, 2018).  

Sağlıklı aile yapısı, aile içerisinde fonksiyonların çok iyi ve başarılı bir şekilde yerine getirilebildiği aile 

kurumlarıdır. Bu aile yapısının hâkim olduğu bir ailede, aile üyelerinin ihtiyaçları sağlıklı bir şekilde 
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karşılanabilmekte ve gelişimleri başarılı bir şekilde devam edebilmektedir (Çetinkaya, 2004). Aile 

yapısının sağlıklı veya sağlıksız olarak nitelendirilmesinde sosyo-ekonomik özellikler, toplumda aileye 

sunulan hizmetler, aile içi ilişkilerin kalitesi ve aile dinamiği gibi çeşitli faktörler etkili olabilmektedir 

(Nazlı, 2018; Özgüven, 2014). Bu bağlamda araştırmacılar, sağlıklı aile yapılarında genel olarak hâkim 

olan boyutları tanımlamışlardır. Nystul (1993), sağlıklı aile yapılarının sahip olduğu özellikleri şu şekilde 

sıralamıştır: 

✓ Duyguları Paylaşma: Aile üyelerinin birbirleriyle olumlu veya olumsuz duygularını içten, özgür ve 

açık bir biçimde paylaşabilmesidir. 

✓ Duyguları Anlama: Aile üyeleri birbirlerinin sahip olduğu duyguları empatik bir anlayış içerisinde 

anlayabilmesi ve bu durumu onlara etkin bir şekilde aktarabilmesidir. 

✓ Bireysel Farklılıkların Kabul Edilmesi: Aile üyelerinin bireysel farklılıklarının saygı ile karşılanması 

ve bireysel özelliklerini geliştirebilmeleri için cesaretlendirilmelidir. 

✓ Sevgi ve İlgi Duygularının Aktarılması: Aile üyelerinin birbirleriyle sevgi ve ilgi duygularını 

paylaşmaları ve birbirlerini değerli hissetme durumlarıdır.  

✓ İşbirliği: Aile üyelerinin aile yapısının fonksiyonelliği için ortak bir çaba gerçekleştirmesidir.  

✓ Mizah Duygusu: Aile üyelerinin ailedeki olay ve yaşantılarla ilgili olarak şakalaşma yeteneğine sahip 

olabilmesidir. 

✓ Temel Gereksinimleri Karşılama: Aile üyelerinin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri 

için yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. 

✓ Problem Çözme: Aile üyelerinin karşılaştığı güçlükleri demokratik ve yapıcı bir şekilde 

çözebilmesidir.  

✓ Değerler Sistemi: Aile yapısını devam ettiren temel bir felsefi değerin olmasıdır. 

✓ Anlaşma: Aile üyelerinin birbirlerinin sağlığı ve güvenliği için işbirliği yapmaları ve sorumluluk 

almalarıdır.  

✓ Takdir: Aile üyelerinin birbirlerini takdir edebilmesi ve cesaretlendirebilmesidir. 

✓ Etkili İletişim: Aile üyeleri arasında sağlıklı ve etkili bir iletişim yapısının bulunmasıdır. 

✓ Ortak Yaşantılar: Aile üyelerinin birbirleriyle olumlu ilişkileri geliştirebilmek ve aile dinamiğini 

güçlendirmek için, ortak yaşantılar geçirmeleridir. 

✓ Maneviyat: Aile üyelerinin kendi maneviyatlarından güç alabilmesidir.  

✓ Başa Çıkma Becerileri: Aile üyelerinin aile sorunlarını çözmeye ilişkin gerekli olan problem çözme 

ve sorunlarla başa çıkma becerilerini kazanmış olmalarıdır.   

Aile üyelerinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlıkları açısından önem taşıyan sağlıklı aile yapısı; 

psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar, ekonomik problemler, akademik ve mesleki yaşamdaki problemler, 

temel yaşam becerilerinin eksikliği ve bağımlılık gibi durumlar sonucu olumsuz olarak etkilenebilmektedir. 

Bu bağlamda bu araştırmada, sağlıklı aile yapısının işlevsiz hale gelmesinde etkili olabilen internet 

bağımlılığı durumu alanyazın ışığında ele alınacaktır. 

1.3. Araştırmanın Önemi 

İnternet bağımlılığı günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte sıklıkla yaşanan bir problem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İnternet bağımlılığı bireylerin yaşamlarını birçok alanda etkileyebilmekle birlikte 

aile yapısı açısından da büyük risk oluşturabilmektedir. Bu bağlamda araştırmada, internet bağımlılığının 

sağlıklı aile yapısı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı boyutlar ortaya koyulmuştur. Alanyazın taraması 

kapsamında ele alan çalışmaların son 5 yılı kapsaması, bu alanda araştırma yapacak araştırmacılara ışık 

tutabilecektir. Ayrıca bu araştırmaların genel olarak özetlenmesi, sağlıklı aile yapısının oluşmasına yönelik 

yürütülecek önleyici psikolojik danışma ve rehberlik programlarına yol gösterici olabileceği 

düşünülmektedir. 
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1.4. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, internet bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalar incelenerek sağlıklı aile yapısına etki 

edebilecek değişkenlerin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırmanın bu genel amacı doğrultusunda 

aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: 

✓ İnternet bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalarda sağlıklı aile yapısına etki edebilecek olan akademik ve 

mesleki yaşam boyutunda hangi değişkenler tespit edilmiştir? 

✓ İnternet bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalarda sağlıklı aile yapısına etki edebilecek psikolojik durum 

boyutunda hangi değişkenler tespit edilmiştir?  

✓ İnternet bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalarda sağlıklı aile yapısına etki edebilecek yaşam becerileri 

boyutunda hangi değişkenler tespit edilmiştir?  

✓ İnternet bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalarda sağlıklı aile yapısına etki edebilecek aile ilişkileri 

boyutunda hangi değişkenler tespit edilmiştir? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli         

Bu araştırma sağlıklı aile yapısının işlevsiz hale gelmesinde etkili olabilen ve internet bağımlılığı ile ilişkisi 

olan akademik ve mesleki yaşam, psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile içi ilişkiler boyutları 

kapsamında incelenen araştırmaların sistematik bir gözden geçirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda 

verilerin analizi sürecinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemi; araştırılmak 

istenen durumlar veya olgular hakkındaki yazılı materyallerin incelenmesine dayanan bir yöntemdir 

(Büyüköztürk vd., 2018). Bu kapsamda araştırmada, internet bağımlılığı ile ilişkili makaleler incelendiği 

için doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.  

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2020 yılları arasında internet bağımlılığı ile ilgili DergiPark ve Web 

of Science veri tabanlarında yer alan 153 makale oluşturmaktadır. 

2.3. İşlem 

Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken PRISMA rehberi (Moher et al., 2009) kullanılarak 

yapılandırılmış bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması Mayıs 2020 – Haziran 2020 

tarihleri arasında DergiPark ve Web of Science veri tabanlarında 2015-2020 yılları arasında yayımlanan 

makaleleri içerecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak yapılmıştır. İnternet bağımlılığı üzerine yapılan 

araştırmaları belirleyebilmek için literatür taramasında “internet bağımlılığı”, “problemli internet 

kullanımı” ve “internet addiction” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Literatür taraması sonucunda ulaşılan 

araştırmaların çalışma grubuna alınmasında çeşitli dâhil edilme kriterleri göz önünde bulundurulmuştur.  

Araştırma kapsamına alınacak makalelerin seçiminde kullanılan dâhil edilme kriterleri Tablo 1’de yer 

almaktadır. 

Tablo 1. Makalelerin dâhil edilme kriterleri 
Dâhil Edilme Kriterleri 

1) Araştırma makaleleri araştırma kapsamına alınmıştır.  

2) 2015 ve 2020 yılları arasında yayımlanmış çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır. 

3) İnternet bağımlılığının akademik ve mesleki yaşam, psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile ilişkileri faktörleri 

ile ilişkisini inceleyen çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır. 

4) İnternet bağımlılığı üzerine yapılmış nicel çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır. 

Yapılan literatür taraması sonucunda DergiPark veri tabanında 234 makaleye ve Web of Science veri 

tabanında 338 makaleye ulaşılmıştır. Daha sonra ulaşılan makalelerin arasından dâhil edilme kriterleri göz 

önünde bulundurularak 153 makale araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada, makalelerin 

sistematik bir şekilde taranmasına ilişkin akış şeması Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Araştırma kapsamında incelenecek makalelerin taranmasına ilişkin akış şeması 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan 153 makale, araştırmanın genel ve alt amaçları doğrultusunda 

analiz edilmiştir. Bu bağlamda her bir makale internet bağımlılığı ile ilişkili olarak akademik ve mesleki 

yaşam, psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile ilişkileri değişkenleri ile olan ilişkisi ayrıntılı olarak 

incelenmiştir.  

3. BULGULAR 

Bu bölümde araştırma kapsamındaki 157 makale, araştırmanın genel ve alt amaçları çerçevesinde 

incelenmiştir.  

3.1. Akademik ve Mesleki Yaşam 

Literatür taraması sonucunda internet bağımlılığının bireylerin akademik ve mesleki yaşamlarıyla olan 

ilişkisini inceleyen araştırmalar mevcuttur. Bu değişkenler; akademik başarı, akademik öz-yeterlik, 

akademik erteleme, akademik stres, okul iklimi ve iş yeri iklimi olarak sıralanabilir. 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. İnternet bağımlılığı ile ilişkili akademik ve mesleki yaşam değişkenleri 

İnternet bağımlığı sonucunda bireylerin eğitim ve iş yaşamları olumsuz olarak etkilenebilmekte hatta okul 

terki ve iş kaybı gibi durumlar yaşanabilmektedir (Ceyhan vd., 2007; Taş ve Bilgin, 2018; Young, 2011). 

Bireylerin internet bağımlılığı sonucunda akademik ve mesleki yaşamlarında yaşadıkları bu problemler 

beraberinde sağlıklı aile yapısının bozulmasına neden olabilmektedir. 

Anlayışlı ve Bulut Serin (2019) tarafından 200 ortaöğretim öğrencisi üzerinde yapılan araştırmada, 

akademik başarısı kötü olan öğrencilerle akademik başarısı iyi olan öğrencilerin internet bağımlılık 

düzeylerinin anlamlı olarak akademik başarısı iyi olanlar lehine farklılaştığı görülmüştür. Chi, Hong ve 

Chen (2020) tarafından 2059 öğrenci üzerinde yapılan başka bir araştırmada, akademik başarısı düşük olan 

öğrencilerin internet bağımlılığına daha yatkın oldukları görülmüştür. Bu çalışmalara ek olarak literatürde 

akademik başarı ile internet bağımlılığı arasında negatif yönde bir ilişkinin olduğu araştırmalar (Buzkıran, 

2017; Malak vd., 2017; Xin vd., 2018; Yavuz, 2018a; Zhang vd., 2018) ve istatistiksel açıdan bir ilişkinin 

572 makaleye erişildi. 

DergiPark: 234 makale 

Web of Science: 338 makale 

Dâhil edilme kriterlerini 

taşımayan 419 makale 

elendi. 

153 makale çalışma grubuna 

alınarak incelendi. 
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Sağlığı

olmadığı araştırma (Cárdenas vd., 2019) mevcuttur. Literatürde, akademik başarının yanı sıra internet 

bağımlılığı ile akademik erteleme arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar da mevcuttur. Bu araştırmaların 

sonuçları genel olarak özetlendiğinde; internet bağımlılığı ile akademik erteleme davranışları arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür (Can ve Zeren, 2019; Geng vd., 2018; Yurdakoş ve 

Biçer, 2019). Li ve arkadaşları (2019) tarafından 15415 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada ise 

internet bağımlılığı ile okul fonksiyonları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Peng ve 

arkadaşları (2019) tarafından 2578 ergen üzerinde yapılan bir araştırmada ise okula olumsuz bağlılık ile 

internet bağımlılığı arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Jun ve Choi (2015) tarafından 512 ergen 

üzerinde yapılan bir araştırmada, internet bağımlılığı ile akademik stres arasında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. Bu çalışmalara ek olarak alanyazında, internet bağımlılığı ile olumsuz okul iklimi 

arasında ilişkinin bulunduğu araştırmalar mevcuttur (Li, Zhou, vd., 2016). Alanyazında, internet bağımlılığı 

ile iş yaşamı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar çok sınırlıdır. Shrivastava ve arkadaşları (2018) 

tarafından 250 çalışan üzerinde yapılan bir araştırmada, internet bağımlılığı ile iş hayatında problemler ve 

erteleme davranışı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Sonuç olarak, literatürde internet bağımlılığı ile akademik ve mesleki yaşam arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmalar genel olarak bireylerin akademik yaşamlarına odaklandığı görülmüştür. Araştırmanın bu 

boyutunda incelenen araştırmalar genel olarak özetlendiğinde; internet bağımlılığı durumunun bireylerin 

akademik ve mesleki yaşamları açısından bir risk faktörü olarak ele alınabileceği söylenebilir. 

3.2. Psikolojik Durum 

Literatür taraması sonucunda internet bağımlılığının bireylerin psikolojik durumlarıyla olan ilişkisini 

inceleyen araştırmalar mevcuttur. Bu değişkenler; kişilik özellikleri, iyi oluş, yalnızlık, benlik saygısı, 

sosyal destek ve olumsuz ruh sağlığı olarak sıralanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Şekil 3. İnternet bağımlılığı ile ilişkili psikolojik durum değişkenleri 

İnternet bağımlılığı bireylerin stres, kaygı, depresyon, yaşam doyumu ve iyi oluş gibi psikolojik 

durumlarını etkileyebilmektedir (Akın ve Iskender, 2011; Derin ve Bilge, 2016). Bu kapsamda bireylerin 

psikolojik durumları sağlıklı aile yapısının oluşmasında önemli bir faktör olabilmektedir (Nazlı, 2018; 

Özgüven, 2014).  

Alanyazında, internet bağımlılığının farklı kişilik özellikleri ile ilişkisini inceleyen araştırmalar mevcuttur. 

Özözen Danacı, Kavaklı ve Tıkız (2018) tarafından 225 öğretmen adayı üzerinde yapılan bir araştırma ile 

Yıldırım ve Tastan (2020) tarafından 453 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan başka bir araştırmada, 

internet bağımlılığı ile narsisizm kişilik özelliği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Özgen ve Bavlı (2017) tarafından 527 üniversite öğrencisi ile yapılan araştırmada ise internet bağımlılığı 
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ile psikotizm ve nörotizm kişilik alt boyutlarıyla pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Şavlı ve 

Tekin (2019) tarafından 894 ilköğretim ikinci kademesinde öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılan 

başka bir araştırmada, öğrencilerin suçluluk ve utanç duyguları ile internet bağımlılıkları arasında negatif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Przepiorka ve arkadaşları (2019) tarafından 718 ergen ve yetişkin 

üzerinde yapılan bir araştırmada ise internet bağımlılığı ile uyumluluk, dürüstlük, duygusal dengelilik ve 

akıllılık kişilik alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çınar ve Mutlu (2019) 

tarafından 400 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada, internet bağımlılığı ile dikkat eksikliği 

ve nevrotik kişilik özellikleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Alanyazında, bu 

araştırmalara ek olarak farklı kişilik özellikleri ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmalar mevcuttur (Błachnio vd., 2017; Capetillo-Ventura ve Juárez-Treviño, 2015; Evren vd., 2018; 

Hadlington ve Scase, 2018; Munno vd., 2017; Öztürk vd., 2015; Zhou, Li, Jia, vd., 2017; Zhou, Li, Li, vd., 

2017). İnternet bağımlılığının kişilik özellikleriyle olan ilişkisini inceleyen araştırmalar genel olarak 

özetlendiğinde; internet bağımlılığının kişiliğin daha çok sağlıksız boyutları ile pozitif yönde anlamlı bir 

ilişkiye sahip olduğu görülmüştür.       

Alanyazında, internet bağımlılığının bireylerin iyi oluş durumları ile arasındaki ilişkinin incelendiği 

araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmalar genel olarak internet bağımlılığı ile öznel ve psikolojik iyi oluş, 

mutluluk ve yaşam doyumu gibi iyi oluşun göstergeleri ile olan ilişkisini incelemektedir. Totan ve 

arkadaşları (2019) tarafından 374 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada, internet bağımlılığı 

ile mutluluk arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Derin ve Bilge (2016) tarafından 794 

ortaöğretim öğrencisi üzerinde yapılan araştırmada, internet bağımlılığı ile olumlu duygular ve önemli 

kişiler ile ilişki doyumu arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Dağlı Çetinkaya ve Gündüz (2017) 

tarafından 488 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada ise internet bağımlılığı ile psikolojik 

iyi oluş arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu araştırmanın yanı sıra, literatürde internet 

bağımlılığı ile psikolojik iyi oluş arasında negatif yönde bir ilişkinin olduğu araştırmalar mevcuttur (Bahar 

ve Meral, 2016; Lai vd., 2015; Longstreet vd., 2019; Uz Baş vd., 2016). Taşlıyan ve arkadaşları (2018) 

tarafından 758 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada ise internet bağımlılığı ile yaşam 

doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu araştırmanın yanı sıra alanyazında, 

internet bağımlılığı ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin negatif yönde olduğu başka araştırmaların 

olduğu da görülmektedir (Akboğa ve Gürgan, 2019; Akpınar Aydoğmuş ve Özden Yıldırım, 2019; Çınar 

ve Mutlu, 2019; İlkay Demir vd., 2015; Erdoğan vd., 2018; Köse, 2016; Şahin vd., 2016; Şahin, 2016).  

İnternet bağımlılığı ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmalarda farklı sonuçlar ortaya 

çıkmıştır. Alanyazında, internet bağımlılığı ile benlik saygısı arasında pozitif yönde bir ilişkinin (Budak 

vd., 2015), negatif yönde bir ilişkinin (Çınar ve Mutlu, 2019; Nie vd., 2017; Pantic vd., 2017; Shi vd., 

2017; Tohumcu vd., 2019) ve istatistiksel olarak ilişkinin bulunmadığı (Eroğlu ve Bayraktar, 2017) 

araştırmalar mevcuttur.   Bu araştırmaların yanı sıra alanyazında, internet bağımlılığı ile yalnızlık 

arasındaki ilişkinin pozitif yönde olduğu araştırmaların olduğu görülmektedir (Anlı, 2018a; Bahar ve 

Meral, 2016; Dağlı Çetinkaya ve Gündüz, 2017; Demir ve Buğa, 2019; Eroğlu ve Bayraktar, 2017; Genç 

vd., 2018; Hebebci ve Shelley, 2018; Kabaklı Çimen, 2018; Oktan, 2015; Shi vd., 2017; Tohumcu vd., 

2019; Totan vd., 2019).  

Alanyazında, internet bağımlılığı ile olumsuz ruh sağlığı belirtileri arasındaki ilişkinin incelendiği çeşitli 

araştırmalar mevcuttur. Özcan, Özdil ve Küçük Öztürk (2020) tarafından 521 üniversite öğrencisi üzerinde 

yapılan bir araştırmada, internet bağımlılığı ile SCL-90 semptom envanteri arasında pozitif yönde anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur. Budak ve arkadaşları (2015) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan 

benzer bir araştırmada da, internet bağımlılığı ile SCL-90 semptom envanteri arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Lin ve arkadaşları (2019) tarafından 500 öğrenci üzerinde yapılan başka bir 

araştırmada ise, internet bağımlılığı ile SCL-90 semptom envanterinin alt boyutlarından obsesif-kompulsif, 

kişilerarası duyarlılık, paranoid ve psikotizm arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca 

alanyazında, internet bağımlılığı ile ilişkisi incelenen depresyon, stres, kaygı ve tükenmişlik gibi olumsuz 

ruh sağlığı faktörlerinin olduğu görülmektedir. Literatür taraması sonucunda, internet bağımlılığı ile 

depresyon arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu ve depresyona yatkınlığı olan bireylerin 

istatistiksel olarak internet bağımlılığı düzeylerinin daha yüksek olduğu araştırmaların olduğu görülmüştür 

(Akyol, 2013; Anlayışlı ve Bulut Serin, 2019; Dieris-Hirche vd., 2017; Fayazi ve Hasani, 2017; Kırağ ve 

Güver, 2020; Lai vd., 2015; Li vd., 2019; Liang vd., 2016; Nie vd., 2017; Pektaş ve Mayda, 2018; 

Przepiorka vd., 2019; Rahmani vd., 2019; Seki vd., 2019; Wu vd., 2016).  Avcı ve Şahin (2017) tarafından 
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bir hastanedeki çalışanlar üzerinde yapılan araştırma ile Özdemir ve Arslan (2018) tarafından 233 

üniversite öğrencisi üzerinde yapılan başka bir araştırmada, internet bağımlılığı ile tükenmişlik sendromu 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Akboğa ve Gürgan (2019) tarafından ortaöğretim ve 

yükseköğretim öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada, internet bağımlılığı ile sosyal kaygı bozukluğu 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Alanyazında internet bağımlılığı ile sosyal kaygı 

arasında pozitif yönde bir ilişkinin bulunduğu farklı araştırmalar da mevcuttur (Fayazi ve Hasani, 2017; Lai 

vd., 2015; Şahan ve Eraslan Çapan, 2017; Savcı ve Aysan, 2019; Yıldırım ve Tastan, 2020; Zhao vd., 

2017). Ayrıca literatür taraması sonucunda, internet bağımlılığı ile stres arasında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişkinin olduğu araştırmaların olduğu görülmüştür (Kavaklı ve Yalçın, 2019; Korkmazer vd., 2019). 

Kawabe ve arkadaşları (2019) tarafından 55 öğrenci ile gerçekleştirilen bir araştırmada, dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite belirtileri ile internet bağımlılığı arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki bulunmuştur. Bunlara 

ek olarak literatürde, internet bağımlılığı ile psikolojik ihtiyaçlar arasında negatif ilişkinin bulunduğu 

araştırmalar mevcuttur (Can ve Zeren, 2019; Eyyüpoğlu ve Özbay, 2018). Demir ve Buğa (2019) 

tarafından 412 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırma ile Şahan ve Eraslan Çapan (2017) 

tarafından ortaöğretim öğrencileri üzerinde yapılan başka bir araştırmada, internet bağımlılığı ile ilişkilerle 

ilgili bilişsel çarpıtmalar arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hadlington ve Scase (2018) 

tarafından 630 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, internet bağımlılığı ile gelişmeleri kaçırma korkusu 

arasında yüksek düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Pan ve Yeh (2018) tarafından 1861 

ergen üzerinde yapılan bir araştırmada ise internet bağımlılığı ile kendine zarar verme davranışı arasında 

ilişki olduğu görülmüştür. Jia ve arkadaşları (2018) tarafından 747 öğrenci üzerinde yapılan bir 

araştırmada, akran zorbalığı mağduriyeti ile internet bağımlılığı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Bu araştırmalara ek olarak alanyazında benzer sonuçların bulunduğu araştırmalar mevcuttur 

(H.-C. Liu vd., 2017). Li ve arkadaşları (2016) tarafından 998 ergen üzerinde yapılan bir araştırmada, 

internet bağımlılığı ile stresli yaşam olayları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu 

araştırmalara ek olarak alanyazında, internet bağımlılığı ile olumsuz ruh sağlığı belirtileri arasında pozitif 

yönde ilişkinin bulunduğu araştırmalar mevcuttur (Anand vd., 2018; Arslan, 2017; Burnay vd., 2015; Chen 

vd., 2017; Chou vd., 2015, 2018; Chou vd., 2017; Çikrikçi, 2019; Evren vd., 2019; Floros vd., 2015; Gao 

vd., 2018, 2020; Gedam vd., 2016; Hernández vd., 2019; Khodami ve Sheibani, 2019; Lau vd., 2017; Li 

vd., 2019; Li vd., 2016; Li vd., 2019; Lin vd., 2018; Lin vd., 2019; Lu vd., 2018; Lyvers vd., 2016; Malak 

vd., 2017; Müller vd., 2016; Nie vd., 2016; Panagiotidi ve Overton, 2018; Park vd., 2017; Schimmenti vd., 

2017; Taş, 2018; Taymur vd., 2016; Truzoli vd., 2016; J. Y.-W. Wu vd., 2016; X.-S. Wu vd., 2016; Yücens 

ve Üzer, 2018). 

Alanyazında, internet bağımlılığı ile ilişkisi incelenen bir başka psikolojik değişken ise bireylerin 

çevrelerinden gördükleri desteğin yansıması olan algılanan sosyal destek faktörüdür. Kavaklı ve Yalçın 

(2019) tarafından 346 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada, internet bağımlılığı ile 

algılanan sosyal destek arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Poon (2018) tarafından yapılan bir 

araştırmada, internet bağımlılığı ile psikolojik dışlanma arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Benzer bulguya alanyazında farklı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda da 

rastlanmıştır (Fariz ve Bulut, 2019; Karaer ve Akdemir, 2019; Mo vd., 2018; Oktan, 2015; Uz Baş vd., 

2016; Wu vd., 2016; Yavuz, 2018b). Ayrıca alanyazında, internet bağımlılığı ile algılanan sosyal destek 

arasında istatistiksel açıdan ilişkinin olmadığı araştırmalar da mevcuttur (Karasu vd., 2017).  

Sonuç olarak, literatürde internet bağımlılığı ile bireylerin psikolojik durumları arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çok sayıda araştırma vardır. Bu araştırmalar genel olarak özetlendiğinde; internet bağımlılığı ile depresyon, 

kaygı, zorbalık, bilişsel çarpıtmalar, yalnızlık, düşük benlik saygısı ve olumsuz ruh sağlığı belirtileri 

arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, internet bağımlılığının bireylerin 

psikolojik durumları üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği söylenebilir. Bireylerin psikolojik açıdan 

sorunlar yaşaması, sağlıklı aile yapısı üzerinde bir risk faktörü olarak ele alınabilmektedir. Bu kapsamda, 

internet bağımlılığının dolaylı olarak sağlıklı aile yapısı üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceği söylenebilir. 

3.3. Yaşam Becerileri 

Literatür taramasında internet bağımlılığının temel yaşam becerileriyle olan ilişkisini inceleyen araştırmalar 

mevcuttur. Bu araştırmalardaki değişkenleri; problem çözme, sosyal beceriler, uyum, duygu düzenleme ve 

öz-yeterlik olarak sıralanabilir. 

mailto:sssjournal.info@gmail.com


International Social Sciences Studies Journal 2020 Vol:6 Issue:65 pp:2858-2870 

 

sssjournal.com International Social Sciences Studies Journal  sssjournal.info@gmail.com 

2888 

Yaşam 
Becerileri

Problem 
Çözme

Sosyal 
Beceriler

Uyum
Duygu 

Düzenleme

Öz-
yeterlik

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. İnternet bağımlılığı ile ilişkili yaşam becerileri değişkenleri 

Temel yaşam becerileri, bireylerin günlük yaşamları içerisinde yaşamın zorlukları, istekleri ve stresleri 

karşısına başarılı olabilmesi, çevresine sağlıklı bir uyum sağlayabilmesi ve nitelikli ilişkiler kurması için 

gerekli olan kişisel kaynaklardır (Kutsal, 2018). Temel yaşam becerileri; yaratıcı ve eleştirel düşünme, 

problem çözme becerileri, empati, sosyal beceriler, stresle başa çıkma becerileri, insani değerler, öz 

farkındalık, öz düzenleme, kişilerarası ilişki becerileri, duygu düzenleme, hedef belirleme ve kariyer 

planlama becerilerinden oluşmaktadır (Ulus, 2018). Bireylerin sahip oldukları temel yaşam becerileri aile, 

okul, iş ve sosyal yaşam içerisinde bireyin iyi oluşu üzerinde etkileri bulunabilmektedir (Ümmet ve 

Demirci, 2017). Bu bağlamda, sağlıklı aile yapısının oluşmasında yaşam becerileri önemli bir faktör olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Özgüven, 2014; Şentürk Aydın ve Nazlı, 2014). İnternet bağımlılığı da bireylerin 

temel yaşam becerilerindeki eksikliklerden ortaya çıkabilen bir durumdur. Alanyazında, Şahin, İbili ve 

Uluyol (2017) tarafından 218 öğretmen adayı üzerinden yapılan araştırmada internet bağımlılığı ile 

problem çözme eğilimi arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hasan ve Jaber (2019) 

tarafından 163 hemşirelik öğrencisi üzerinde yapılan araştırmada ise internet bağımlısı olan öğrencilerin 

kaçınmacı problem çözme becerisi yaklaşımı internet bağımlısı olmayan öğrencilere göre istatistiksel 

açıdan daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca alanyazında, internet bağımlılığı ile problem çözme becerileri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı araştırmalar (Şendir vd., 2019) mevcuttur. 

Hidayat ve Nurhayati (2019) tarafından 70 ergen ile çevrimiçi sosyal etkileşimin internet bağımlılığı ile 

ilişkisinin incelendiği araştırmada, çevrimiçi sosyal etkileşimin internet bağımlılığındaki toplam varyansın 

%35.1 gibi önemli bir kısmını açıkladığı görülmüştür. Kişilerarası ilişkilerde kolay incinebilme, değer 

verilmediğini hissetme ve kendisine kötü davranıldığını düşünme gibi durumlarla kendini gösteren 

kişilerarası duyarlılık ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada ise (Anlı, 

2018b), bu iki değişken arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hanımoğlu (2019) tarafından 

ilköğretim ikinci kademesindeki 558 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada, olumsuz sosyal 

davranışların internet bağımlılığının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. Pınarbaşı Erkişi ve 

Sağlam (2020) 202 ergen üzerinde yapılan bir araştırmada internet bağımlılığı ile öz-yeterlik arasındaki 

ilişki incelenmiş ve bu iki değişken arasında istatistiksel olarak ilişki bulunmamıştır.  Bu çalışmalara ek 

olarak literatür taraması sonucunda, internet bağımlılığı ile insani değerler (Kılınç ve Gündüz, 2017), 

sosyal beceriler (Ogelman vd., 2015), bilgi okuryazarlığı (Demir ve Seferoğlu, 2016), üniversite yaşamına 

uyum (İkiz vd., 2015), duygusal zekâ (Erginsoy Osmanoğlu, 2019; Peng vd., 2019; Sezen ve Murat, 2018), 

işlevsel duygu düzenleme (Ercengiz ve Şar, 2017; Khodami ve Sheibani, 2019; Kızıldağ vd., 2019) 

arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.  

Sonuç olarak, literatürde internet bağımlılığı ile yaşam becerileri arasındaki ilişkiyi inceleyen çok 

sayıda araştırma vardır. Bu araştırmaların ortak sonuçları, internet bağımlılığı düzeyi arttıkça 
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yaşam becerileri düzeyinin azaldığını göstermektedir. Ayrıca, bireylerin gerçek yaşamdaki sosyal 

etkileşimlerinin internet bağımlılığı açısından koruyucu bir faktör olurken (Savi Çakar, 2018), bu 

sosyal etkileşimin sanal ortamda gerçekleşmesi internet bağımlılığı açısından bir risk faktörü 

olarak ele alınabilmektedir (Hidayat ve Nurhayati, 2019). 

3.4. Aile İçi İlişkiler 

Literatür taramasında internet bağımlılığının bireylerin aile ilişkileriyle ilişkisini inceleyen 

araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmalardaki değişkenler; aile ilişkileri, ebeveyn tutumu, evlilik 

çatışması ve ebeveyn-çocuk ilişkileri olarak sıralanabilir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. İnternet bağımlılığı ile ilişkili aile içi ilişkiler değişkenleri 

Aile ilişkileri bireylerin sosyal ve duygusal gelişimleri açısından önemli olabilmektedir. Aile üyelerinin 

birbirleriyle kurdukları ilişkinin niteliği aile üyelerinin iyi oluşları üzerinde doğrudan, aile yapısının iyi 

oluşu üzerinde ise dolaylı olarak etkili olabilmektedir (Nazlı, 2018; Özgüven, 2014). Bu bağlamda, internet 

bağımlılığı aile ilişkilerini olumsuz olarak etkileyerek sağlıklı aile yapısının zarar görmesine neden olan bir 

durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Dikmen ve Tuncer (2018) tarafından 312 üniversite öğrencisi 

üzerinde yapılan bir araştırmada, internet bağımlılığı ile aile ilişkileri arasında sağlıksız yönünde anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur. Çırak, Yetiş ve Gürbüz (2018) tarafından 388 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan 

bir araştırmada, öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri arttıkça aile ilişkileri olumsuz olarak 

etkilenmekte ve sorumluluklarını yerine getirmekte güçlükler yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Gao ve 

arkadaşları (2020) tarafından 2273 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada, zayıf ebeveyn-

çocuk ilişkileri olan öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Moral ve 

Kumcağız (2019) tarafından 592 ortaöğretim öğrencisi üzerinde yapılan başka bir araştırmada, öğrencilerin 

internet bağımlılığı ile ebeveyn ilişkileri arasında düşük düzeyde negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Taş 

ve Ateş (2020) tarafından 211 ortaöğretim öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada, ebeveyni boşanmış 

öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri ebeveyni evli olan öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinden 

daha yüksek bulunmuş ancak aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı görülmüştür. Chi, Hong 

ve Chen (2020) tarafından 2059 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada, aile içi çatışmaların fazla olduğu 

ve aile ilişkilerinin zayıf olduğunu bildiren öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri daha yüksek 

bulunmuştur. Gao ve arkadaşları (2018) tarafından 2259 ortaöğretim öğrencisi üzerinde yapılan başka bir 

araştırmada ise internet bağımlılığı ile ebeveyn evlilik çatışması arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Zhang ve arkadaşları (2019) tarafından 1783 ergen üzerinde yapılan bir araştırmada, ebeveyn 

reddi ile internet bağımlılığı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Zhang ve arkadaşları 

(2017) tarafından 105 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırmada internet bağımlılığı ile ebeveyn evlilik 
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çatışması arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Alanyazında, bu araştırmalara ek olarak 

güçlü aile ve ebeveyn-çocuk ilişkisi ile internet bağımlılığı arasında negatif yönde bir ilişkinin bulunduğu 

araştırmalar mevcuttur (Chang vd., 2015; Chen vd., 2015; Hsieh vd., 2016; Li vd., 2018; Lu vd., 2018; Shi 

vd., 2017; Wang vd., 2018; Wąsiński ve Tomczyk, 2015; Xin vd., 2018; Yang vd., 2016; Zhang vd., 2016).    

Alanyazında, internet bağımlılığı ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkiyi inceleyen çeşitli araştırmalar 

mevcuttur. Aksoy ve Koçtürk (2019) tarafından 60 ortaöğretim öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada, 

öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri koruyucu/istekçi aile yapısı gruplarına göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği görülmüştür. Aktürk ve Çiçek(2017) tarafından 214 ortaokul öğrencisi ve ebeveynleri üzerinde 

yapılan başka bir araştırmada, öğrencilerin ebeveynlerinden algıladıkları otoriter tutumun ebeveynlerin 

kendi çocukları hakkında internet bağımlılığı algısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı güce sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Erçik ve Bayram (2019) tarafından hastane çalışanları üzerinde yapılan bir 

araştırmada ise internet bağımlılığı ile otoriter ebeveyn tutumu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Altıntaş ve Öztabak (2016) tarafından ilköğretim ikinci kademesindeki öğrenciler üzerinde 

yapılan başka bir araştırmada ise internet bağımlılığı ile koruyucu-istekçi ve otoriter ebeveyn tutumu 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunurken demokratik ebeveyn tutumu arasında negatif yönde 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Demir ve arkadaşları (2017) tarafından 250 ortaöğretim öğrencisi üzerinde 

yapılan araştırmada, internet bağımlılığı ile ebeveynin çocuğunun bilgisayar kullanımını izlemesi arasında 

negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Martins ve arkadaşları (2019) tarafından 1916 öğrenci 

üzerinde yapılan bir araştırmada ise internet bağımlılığı ile ebeveyn internet kontrolü arasında negatif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca alanyazında, internet bağımlılığı ile ebeveyn internet kontrolü 

arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin bulunduğu farklı araştırmalar mevcuttur (Ding vd., 2017). Bu 

sonuçlar, çocuklarda internet kullanımının ebeveyn kontrolünde gerçekleşmesinin internet bağımlılığı 

açısından bir koruyucu etken olarak ele alınabileceğini ifade etmektedir.  

Sonuç olarak, literatürde internet bağımlılığı ile yaşam becerileri arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda 

araştırma vardır. Bu araştırmalar genel olarak özetlendiğinde; sağlıksız ebeveyn tutumları, aile içi 

çatışmalar, sağlıksız ebeveyn-çocuk ilişkisi ve evlilik çatışması ile internet bağımlılığı arasında pozitif 

yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, internet bağımlılığı durumunun sağlıklı aile yapısı 

üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği söylenebilir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnternet bağımlılığı, bireylerin yaşamlarını olumsuz olarak etkileyen bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu kapsamda internet bağımlılığı bireylerin mesleki, akademik, ailevi ve sosyal yaşamlarını 

olumsuz olarak etkilemektedir. Bu araştırmada, internet bağımlılığının aile yaşamı ile ilişkisi ele alınmış ve 

alanyazında sağlıklı aile yapısını oluşturan bazı temel faktörler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi 

inceleyen 153 makale sistematik bir şekilde incelenmiştir. Araştırma sonucunda alanyazında, internet 

bağımlılığının sağlıklı aile yapısını oluşturan akademik ve mesleki yaşam, psikolojik durum, yaşam 

becerileri ve aile içi ilişkiler boyutları ile ilişkili olan çok sayıda araştırmanın olduğu görülmüştür. Bu 

araştırmalar genel olarak özetlendiğinde; internet bağımlılığının bireylerin akademik ve mesleki 

yaşamlarını, psikolojik sağlıklarını, yaşam becerilerini ve aile içi ilişkilerini olumsuz olarak etkileyen bir 

durum olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, internet bağımlılığı sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü 

olarak ele alınabilmektedir. 

Araştırma sonucunda, internet bağımlılığı ile bireylerin akademik ve mesleki yaşamları arasındaki ilişkiyi 

inceleyen araştırmaların genel olarak akademik başarı, akademik öz-yeterlik, akademik erteleme, akademik 

stres, okul iklimi ve işyeri iklimi değişkenlerine odaklandığı görülmüştür. Bu araştırmalarda, bireylerin 

internet bağımlılık düzeyleri ile akademik başarıları, akademik öz-yeterlikleri, okul iklimi ve işyeri iklimi 

arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca bireylerin internet bağımlılık düzeyleri ile 

akademik erteleme ve akademik stres arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bağlamda, 

internet bağımlılığının bireylerin akademik başarıları, akademik öz-yeterlikleri, okul iklimi ve işyeri iklimi 

üzerinde negatif etkiler oluşturabilecek bir risk faktörü olarak ele alınabileceği söylenebilir. Çünkü internet 

bağımlılığı sonucunda bireyler internette daha fazla vakit geçirmek istemekte ve internetten uzak kaldığı 

ortamlarda yoksunluk belirtileri yaşayabilmektedir (Hidayat ve Nurhayati, 2019; Young, 2009). 

Dolayısıyla bu durumlar bireylerin akademik ve mesleki yaşamlarının genel olarak olumsuz etkilenmesine 

neden olabilmektedir. Ayrıca bireylerin akademik ve mesleki yaşamları üzerinde olumsuz etkiler 
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yaratabilen internet bağımlılığı durumu dolaylı olarak sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü 

olabilmektedir.    

Araştırma sonucunda, internet bağımlılığı ile bireylerin psikolojik durumları arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmaların genel olarak kişilik özellikleri, iyi oluş, yalnızlık, benlik saygısı, sosyal destek ve olumsuz 

ruh sağlığı değişkenlerine odaklandığı görülmüştür. Bu araştırmalarda, bireylerin internet bağımlılık 

düzeyleri ile narsisizm, psikotizm, nörotizm, suçluluk, utanç, nevrotik ve dikkat eksikliği kişilik özellikleri 

alt boyutlarıyla pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca yapılan araştırmalarda bireylerin internet 

bağımlılık düzeyleri ile depresyon, sosyal kaygı, yalnızlık, sosyal destek, psikolojik belirtiler, tükenmişlik, 

bilişsel çarpıtmalar ve stres gibi olumsuz ruh sağlığı belirtileri arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. 

Son olarak araştırma kapsamında incelenen çalışmalarda internet bağımlılığı ile psikolojik ve öznel iyi 

oluş, yaşam doyumu ve mutluluk gibi pozitif ruh sağlığı değişkenleri arasında negatif yönde bir ilişki 

bulunmuştur. Bu bağlamda, internet bağımlılığının bireylerin psikolojik sağlıkları açısından bir risk faktörü 

olarak ele alınabileceği söylenebilir. Çünkü internet bağımlılığı, bireylerin psikolojik yaşamlarını olumsuz 

olarak etkileyebilmektedir (Asıcı, 2019; Block, 2008; Young, 2009). Ayrıca bireylerin psikolojik sağlıkları 

açısından risk oluşturabilen internet bağımlılığı durumu, sağlıklı aile yapısının işlevsiz hale gelmesinde 

etkili olabilmektedir.    

Araştırma sonucunda, internet bağımlılığı ile bireylerin yaşam becerileri arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmaların genel olarak problem çözme, sosyal beceriler, uyum, duygu düzenleme ve öz-yeterlik 

değişkenlerine odaklandığı görülmüştür. Bu araştırmalarda, bireylerin internet bağımlılık düzeyleri ile 

yaşam becerileri değişkenleri arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Bireylerin yaşamlarını sağlıklı 

bir şekilde sürdürebilmeleri açısından önemli bir yere sahip olan temel yaşam becerileri, internet 

bağımlılığı durumundan olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Çünkü internet bağımlılığı, bireylerin internet 

kullanımı karşısında kontrolünü kaybetmesi, duygularını düzenlemekte, problemlerini çözebilmekte güçlük 

çekmesi sonucu oluşabilen bir problem olarak ele alınabilmektedir (Ercengiz ve Şar, 2017; Young, 2009). 

Bu bağlamda, bireylerin yaşam becerileri açısından risk oluşturabilen internet bağımlılığı durumu, sağlıklı 

aile yapısının işlevsiz hale gelmesine neden olabilmektedir.   

Araştırma sonucunda, internet bağımlılığı ile bireylerin aile içi ilişkileri arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmaların genel olarak aile ilişkileri, ebeveyn tutumu, evlilik çatışması ve ebeveyn-çocuk ilişkileri 

değişkenlerine odaklandığı görülmüştür. Bu araştırmalarda, bireylerin internet bağımlılık düzeyleri ile 

sağlıksız aile ilişkileri ve ebeveyn tutumları, evlilik çatışmaları ve kalitesiz ebeveyn-çocuk ilişkileri 

arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, internet bağımlılığı durumu 

bireylerin aile yaşamlarını olumsuz olarak etkileyebilecek bir durum olarak ele alınabilmektedir (Asıcı, 

2019; Çırak vd., 2018; Dikmen ve Tuncer, 2018; Young, 2009). Dolayısıyla, internet bağımlılığı sağlıklı 

aile yapısı açısından bir risk faktörü olarak görülebilmektedir. 

4.1. Öneriler 

Araştırma sonuçlarından yola çıkarak araştırmacılara ve alandaki meslek elemanlarına bazı önerilerde 

bulunulabilir: 

✓ Bu araştırma internet bağımlılığının sağlıklı aile yapısı ile olan ilişkisini akademik ve mesleki yaşam, 

psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile ilişkileri olmak üzere dört farklı boyutta ele almayı 

amaçlayan sistematik bir gözden geçirme çalışmasıdır. Bundan sonra yapılacak araştırmalarda daha 

farklı boyutlar araştırılabilir. 

✓ Bu araştırma doküman analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda ileride yapılacak 

araştırmalarda farklı yöntemler kullanılarak çalışmalar yürütülebilir. 

✓ Araştırma sonucunda, internet bağımlılığı ile sağlıklı aile yapısını etkileyebilecek bir durum olan iş 

yaşamı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların çok sınırlı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda ileride 

yapılacak araştırmalarda internet bağımlılığı ile iş yaşamı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar 

yürütülebilir. 

✓ Aile danışmanlığı alanında çalışan meslek elemanlarının, sağlıklı aile yapısını güçlendirmeye yönelik 

yürütecekleri önleyici ruh sağlığı hizmetlerinde aile üyelerinin internet bağımlılığı durumuna karşı 

koruyucu becerilerini geliştirmeye ilişkin çalışmalar yürütülebilir. 
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