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Özet – Bu araştırmanın amacı Samsun İlindeki bir devlet lisesindeki öğrencilerin, internet bağımlılığını ölçmek ve bu durumun
depresyon üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışmada lise öğrencilerinin demografik özellikleri ile birlikte internet
bağımlılığı ve depresyon arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Araştırmada depresyonun değerlendirilmesi için CES-Depresyon
Ölçeği (The Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale) ve internet bağımlılığın belirlenmesi için İnternet Bağımlılığı
Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS (version 21;
IBM, Armonk, NY) paket programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda depresyon ile cinsiyet
arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bununla birlikte, internet bağımlılığı ile depresyon arasında pozitif yönde
anlamlı ilişki saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda depresyon sıklığının nedenlerinden
birinin de internet bağımlılığı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords – CES, depresyon ölçeği, internet bağımlılığı, depresyon.

The Examine of The Relationship Between Internet Addiction and
Depression on High-School Students
Abstract – The aim of this research is to measure internet addiction of students in state high-school in Samsun and to determine
the effects of this situation on depression. In this research, the relationship between demographic characteristic of high school
students with internet addiction and depression evaluated. In the study, The CES-Depression Scale (The Centre of
Epidemiologic Studies Depression Scale) was used to evaluate the depression and Internet Addiction Scale was used to
determine the internet addiction. The SPSS (version: 21; IBM, Armonk, NY) package program was used to analyze the data.
Significant relationships was founded between depression and gender (p<0.05). The positive correlation was determined
between internet addiction and depression. For this reason, while the frequency of depression increases, one of the reasons
must known by the those concerned that it's the addiction of internet.
Keywords - CES, depression scale, internet addiction, depression.

I. GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde son zamanlarda
yaşanılan

üzerinde yoğunlaşması, üniversite öğrencisi olma hayali

kullanımlar bütün alanlarda hızla artmaktadır. Günümüzde

kuran ve bu yolda hazırlık yapan lise öğrencilerine yönelik

ile

bağlı

telefondan

olarak
internete

teknolojiyle

ve depresyonla ilgili bölümünün üniversite öğrencileri

ilgili

bilgisayar

yeniliklere

desteklenmiştir. Ancak bu araştırmaların internet bağımlılığı

erişim

başat

rol

oynamaktadır. Ayrıca bu durum kullanıcı sayısının artmasına
neden olmuştur

çalışmaların sınırlı sayıda olmasına yol açmıştır. Dolayısıyla
bu araştırmada lise öğrencileri odak noktası olmuştur.

[1]. 21. yüzyılın vazgeçilemez bir

gereksinimi haline gelen internetin; bireye sağladığı büyük
faydalarının yanında, son yıllarda patolojik ve problemli
kullanıma da yol açtığı yapılan araştırmalar tarafından ortaya
çıkmaktadır [2]. Bu durumun özellikle orta yaş ve yaşlılardan

Bağımlılığın öncelikle, madde, alkol ve kumar gibi
zararlı alışkanlıklar olsa da 2000’li yıllardan itibaren bilgi
iletişim teknolojilerinden kaynaklı araçlarda bu çerçevede ele
alınmıştır. [3].

çok gençleri daha fazla etkilediği çeşitli araştırmalarla
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İnternet bağımlılığı, internetle ilişkili çok sayıda

II. YÖNTEM

zihinsel etkinlikte bulunma, internet haricinde geçirilen

II.I. Araştırma Modeli

zamanın önemsiz bulunması, doyum sağlama adına giderek

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.

artan miktarda internet kullanımı, kullanım eksikliğinde
şeklinde

Tarama modelinin çeşitlerinden biri olan bu modelde iki ve

tanımlanmaktadır. Bununla birlikte aşırı internet kullanımının

daha fazla sayıdaki değişken arasındaki değişimin derecesi ya

çalışma ve aile hayatında, toplumsal hayatta olumsuz etkilere

da düzeyinin belirlenmesi amaçlanmaktadır [6].

sebep olabilmesi şeklinde açıklanmaktadır [2].

araştırmada lise öğrencilerinin depresyon sıklıkları ve

ortaya

çıkan

agresiflik,

gerginlik

hissetmek

Mutsuzluk, olumsuz durumlara karşılık olarak
bireylerde var olan normal tepkilerden ve doğal duygulardan

internet bağımlılıkları birlikte ele alındığından araştırma
modeli olarak ilişkisel tarama modelinin kullanılmıştır.
II.II. Evren ve Örneklem

biri olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu durumun öngörüde
bulunulandan daha fazla sürmesi söz konusu olması veya
bireyin kontrolü haricinde gelişmesi durumunda ise duygudurumuna işaret eden bir patolojik bir belirti olasılığını akla
getirmekte ve bu durum depresyon belirtisi şeklinde

Bu

Araştırmanın evrenini lise öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise 2018-2019 Eğitim Öğretim
yılında Samsun ilinde bir devlet okulunda öğrenim gören
100, onbirinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır
II.III. Veri Toplama Araçları

tanımlanmaktadır [4].

Araştırmanın veri toplama araçları olarak İnternet
kişilerarası

Bağımlılığı Ölçeği ve CES-Depresyon Ölçeği (The Centre for

yavaşlama,

Epidemiologic Studies Depression Scale) kullanılmıştır [7,8].

önemsenmeme ve aşağılık duygusunu, ne kadar dinlense ve

Öğrencilere İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve CES-Depresyon

uyusa

Ölçeği

Depresyon
iletişimde
bile

ve
yine

bireylerde;
fiziksel
aralıksız

düşünmede,

devinimlerde
yorgun

hissetmeyi,

dikkat

uygulanmıştır.

Araştırmada

kullanılan

CES

bozukluğunu ve derin kaygı belirtilerini içeren sendromdur.

Depresyon Ölçeği Amerikan Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü

Anlaşılması kolay olmayan bu bozukluğu; ortaya çıkış

tarafından depresyonu ölçmek için geliştirilmiştir [7].

sebepleri, gidişatları ve gerçekleştirilmesi yönüyle oldukça

Türkçeye uyarlaması ise Tatar ve Saltukoğlu tarafından 2010

karmaşık

yılında gerçekleştirilmiştir.

süreçleri

ve

hastalık

seyir

durumunu

Likert türü olan ölçek 20

barındırmaktadır. Yalnızca ruhsal çöküntü belirtileri değil;

maddeden oluşmakta ve ölçek maddeleri 0 ve 3 aralığında

bütün belirtilen bulguların topluca bulunduğu küme bütünü

dörtlü Likert tipi ölçüm yapmaktadır.

olarak düşünülmelidir [5].

Zaman-Nadiren (1 günden daha az)” cevabı 0, “Birazcık-

Ölçekte “Hiçbir

Birkaç Kez (1-2 gün)” cevabı 1, “Arada Sırada-Bazen (3-4

I.I. Araştırmanın Amacı

gün)” cevabı 2, “Çokça-Çoğu Zaman (5-7 gün)” cevabı 3

Bu araştırmada amaç lise öğrencilerinin internet

olarak işaretlenir 4, 8, 12 ve 16 numaralı maddeler ters yönlü

bağımlılığını ölçmek ve bu durumun depresyon ile ilişkisini

olarak puanlanmakta olup ölçeğin puan aralığı 0 ile 60

araştırmaktır. Bu amaçla şu sorulara cevap aranmıştır:

arasındadır.

a.

Lise öğrencilerinin depresyon puanları cinsiyetlerine

göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?
b. Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı cinsiyetlerine
göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?
c.

Lise öğrencilerinin cinsiyetlerine göre internet

bağımlılığı düzeyleri farklılaşmakta mıdır?
d. Lise öğrencilerinin depresyon ve internet bağımlılığı
arasında ilişki var mıdır?

Ölçeğin kesim noktası 16 puan olarak

belirlenmiştir. Yüksek puanlar depresif durum yatkınlığını
ifade ederken; düşük puanlar depresif durum olmadığını ifade
etmektedir.
İnternet

Bağımlılığı

Ölçeği,

İnternet

bağımlılığı

seviyesini belirlemek amacıyla Dr. Kimberly Young (1996)
tarafından geliştirilen. 20 maddeden oluşan altılı likert tipi bir
ölçekdir. Bu ölçek de katılımcıdan "Hiçbir zaman" "Nadiren"
"Arada sırada" "Çoğunlukla" "Çok sık" ve "Devamlı"
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seçeneklerinden

birini

işaretlemesi

istenmektedir.

Bu

anlamlı fark bulunamamıştır. Erkeklerde ortalama internet

seçeneklere sırasıyla 0,1,2,3,4 ve 5 puan verilmektedir.

bağımlılığı puanı 63.70 ± 31.48 iken, kızlarda 52.47 ± 28.04

İnternet bağımlılığı ölçeği sonuçlarını değerlendirirken

dir (p=0.064).

kullanılan eşik değeri Young (1996) ve diğer kaynaklarda

Lise öğrencilerinin cinsiyete göre internet bağımlılığının

farklılık göstermektedir.

İncelenmesi

II.IV. Verilerin Analizi
Araştırmada Young (1996) tarafından ifade edilen 2049 puan: normal internet kullanımı, 50-79 puan: Riskli
internet kullanımı ve 80-100 puan: bağımlı internet kullanımı
puanlama sistemi kullanılmıştır.

Araştırmamızda lise öğrencilerinin %38’i normal internet
kullanıcısı, %29’u riskli internet kullanıcısı ve %33’ü ise
bağımlı internet kullanıcısı olarak bulunmuştur (Tablo 3).
Tablo 3. Cinsiyete göre internet bağımlılık düzeyi sınıflaması

Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde veriler SPSS
(version 21.0; IBM, Armonk, NY)

paket programına

Erkek

Kız

Normal internet

n

14

24

38

kullanımı

%

%36

%63

%38

Toplam

aktarılmış, bu veriler sayı, yüzde ve ortalama olarak

Riskli internet

n

7

22

29

kullanımı

%

%24

%76

%29

değerlendirilmiş, istatiksel anlamlılık t testi, ki kare testi ile

Bağımlı internet

n

20

13

33

kullanımı

%

%60.6

%39.4

%33

analiz edilmiştir. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul

Lise öğrencilerinin depresyon ve internet bağımlılığı

edilmiştir.

arasındaki ilişki
III. BULGULAR
Öğrencinin Depresyon Puanlarının Cinsiyetlere Göre İncelenmesi

Tablo 4. İnternet bağımlılığı ile depresyon ölçeği arasındaki ilişki
İnternet bağımlılığı ölçeği
CES ölçeği
0.45
p*<0.0001

Tablo 1. Cinsiyete göre depresyon puan ortalamalarının karşılaştırılması
Cinsiyet

N

Erkek

41

Kız

59

t

P*

-2.16

0.033

S
20.58
25.62

Tablo 4’de ifade edildiği gibi depresyon ile internet
bağımlılığı arasında anlamlı pozitif yönde bir ilişki vardır
(p<0.0001).

11.23
11.60

IV. SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda çalışmaya

p < .05

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 100 lise

katılan

öğrencisinde cinsiyet ile depresyon puanları arasında anlamlı

üzerinde etkisi olabileceğini söyleyenebilir.

fark vardır. Erkeklerde ortalama depresyon puanı 20.58 ±

İlgili alan yazın incelendiğinde internet bağımlılığı ile ilgili

11.23 iken, kızlarda 25.62 ± 11.60 dir. Kız öğrenciler erkek

yapılan

öğrencilere göre daha depresiftir (p=0.033).

gerçekleştiği görülmektedir [9, 10,11]. Ancak lise ve ortaokul

öğrencilerin

çalışmaların

İnternet

bağımlılığının

üniversite

depresyon

öğrencilerine

yönelik

öğrencilerinin interneti çok kullanır hale gelmesiyle son
Öğrencinin İnternet bağımlılığı Puanlarının Cinsiyetlere Göre
İncelenmesi

yıllarda lise öğrencilerinde internet bağımlılığını etkileyen
faktörleri

N

Erkek

41

Kız

59

S
63.70
52.47

çalışmalar

yapılmaya

başlanmıştır

[12,13,14]. Bu araştırmada lise öğrencilerinin depresyon ve

Tablo 2. Cinsiyete göre internet bağımlılığı puan ortalamalarının
karşılaştırılması
Cinsiyet

araştıran

internet bağımlılığı seviyeleri belirlenmeye çalışılmıştır.

t

p

1.87

0.064

İlgili alan yazında İnternet bağımlılığı ve cinsiyet arasındaki
ilişkiyi araştıran birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan birçok

31.48

çalışmada erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre internet

28.04

bağımlılığı düzeyi daha yüksek bulunmuştur [15, 16, 17,
Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 100 lise

18,19]. Benzer şekilde gerçekleştirilen birçok çalışmada

öğrencisinde cinsiyet ile internet bağımlılığı puanları arasında

internet bağımlılığı ile cinsiyet arasında ilişki olmadığı
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sonucuna varılmıştır [20,21]. Bu araştırmada ise internet

[13]

bağımlılığı ile cinsiyet arasında ilişki olmadığı sonucu elde
edilmiştir. Bu araştırma sonucunun ilgili alan yazındaki
çalışmalarla uyumlu olduğu görülmüştür.

[14]

[15]

Araştırmadaki diğer bir bulgu ise depresyon ile internet
bağımlılığı arasındaki pozitif yönde ilişkinin bulunmasıdır.
Literatürde gerçekleştirilen birçok bulgu ile bu araştırma

[16]

[17]

bulgusu örtüşmektedir [22,23,24]. Bu araştırma sonucunda
lise öğrencilerinin %38’i normal internet kullanıcısı, %29’u

[18]

riskli internet kullanıcısı ve %33’ü ise bağımlı internet
[19]

kullanıcısı şeklinde tespit edilmiştir.
V. ÖNERİLER
Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında öncelikle,
riskli ve bağımlı internet kullanımı ile ilişkili depresyona
yönelik koruyucu yaklaşımlar sağlamak gerekmektedir.

[20]
[21]

[22]

Bunun yanı sıra risk altındaki bireyleri zamanında saptamak

[23]

ve gereken durumlarda uygun yaklaşımlar için yönlendirme

[24]

önerilebilir.
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