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ÖZET

Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve saldırganlık
Amaç: Bu çalışmanın amacı internet bağımlılığı ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi üniversite öğrencilerinde
kapsamlı bir şekilde sınamaktır.
Yöntem: Çalışma, internet bağımlılığı ve saldırganlık arasında ilişki olabileceği düşüncesinden hareketle ilişkisel
desende tasarlanmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden, basit rastlantısal
yöntemle belirlenen farklı fakültelerde öğrenci olan 328 üniversite öğrenci oluşturmuştur. Araştırmacının
kendisi çalışma verilerini üniversite öğrencilerinden gönüllülük ilkesine bağlı kalarak, sosyo-demografik form,
İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) ve Saldırganlık Ölçeğini (SÖ) içeren bir anket aracılığıyla toplamıştır.
Bulgular: Çalışmada bulgular temel olarak 4 aşamada toplanmıştır: 1. aşamada ortalama değerler belirlendikten
sonra İBÖ üzerinden eşik değerlere göre belirti durumu grupları tespit edilmiş, sonrasında İBÖ ve SÖ puanları,
cinsiyet, anne baba eğitim durumu, aile ekonomik gelir durumu ve başlıca internet kullanım amacı gibi bazı
değişkenlere göre farklılıklar açısından karşılaştırılmıştır. İkinci aşamada, İBÖ ve SÖ toplam puanları arasında
ilişki tespit edilmemiştir. Üçüncü aşamada her iki ölçeğin boyutları arasında herhangi bir ilişki belirlenmemiştir.
Dördüncü ve son aşamada ise internet bağımlılığı ve saldırganlık arasındaki ilişki nedensel düzeyde yapısal
eşitlik modellemesi yöntemi kullanılarak sınanmış ve herhangi bir nedensel düzeyde ilişki tespit edilmemiştir.
Sonuç: Çalışmada internet bağımlılığı ve saldırganlık, korelasyon ve yapısal eşitlik modeli analizleriyle sınanmış
ve bu iki ana değişken arasında, bazı değişkenlere göre farklılaşma belirlenmesine rağmen, her hangi bir ilişki
tespit edilmemiştir.
Anahtar kelimeler: İnternet bağımlılığı, saldırganlık, yapısal eşitlik modellemesi
ABSTRACT

The internet addiction and aggression among university students
Objective: The aim of this study is to investigate the relationship between the internet addiction and
aggression among university students comprehensively.
Method: A correlational research design was used in the study by assuming that a relationship could exist
between the internet addiction and aggression. 328 university students from different faculties constituted
sample group which was determined by simple random sampling of probability sampling method. Researcher
himself collected the data from university students, based on the principle of voluntariness, by using a
questionnaire including socio-demographic form, the Internet Addiction Scale (IAS) and Aggression Scale
(AS).
Results: Results of the study were obtained in 4 phases. In the 1st phase, after determining mean scores,
symptom status groups were identified according to cut-points and lastly, IAS and AS scores variables were
investigated with some variables such as gender, mother-father education status, family income level and
primary internet usage aim in terms of differences. In the 2nd phase no correlation between the IAS and AS
scores was found. In the 3rd phase, no correlation was found between the scales reciprocally. In the 4th and
last phase, relationship between the internet addiction and aggression was investigated at the level of
causality by using structural equation modeling and no causal relationship was found.
Conclusion: In the study relationship between the internet addiction and aggression was investigated
through 4 phases by using correlation and structural equation modeling analysis and no relationship was
determined between these two variables.
Key words: Internet addiction, aggression, structural equation modeling
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GİRİŞ

İ

nternet toplumun farklı kesimlerince sıklıkla kullanılan önemli bir paylaşım aracıdır (1). İnternet kullanımı
günümüzde iletişim, araştırma ve eğlence gibi pek çok
nedenle gerekli bir araç halini almakta (2) ve dünya
genelinde popülerliği giderek artmaktadır (3). Dünyada
(4) ve ülkemizde (5) internet kullanımına dair elde edilen veriler bu artışı göstermektedir. Son yıllarda bu artış,
internetin iletişim ve kişiler arası ilişkiler üzerine etkisine
anlamaya yönelik pek çok psikolojik araştırmaya önemli derecede etkide bulunmuştur (6).
Bağımlılık sadece alkol, uyuşturucu gibi maddelerle
değil, aynı zamanda kumar, yemek yeme, alış veriş, cinsellik gibi bazı davranışlarla da gerçekleşebilir (7-9). İnternet
kullanımı, bir davranış olarak göz önüne alındığında, uyuşturucu, alkol ve kumar gibi bağımlılığa sebep olabilir (9-11).
Bu çalışmanın ana değişkenlerinden biri olan internet
bağımlılığının tanımı ve sınıflandırması konusunda tartışmalar devam etmektedir (12). Bunun en önde gelen sebeplerinden biri olarak, internet bağımlılığının DSM-IV-TR
(13) ve ICD-10’un (14) içerisinde resmi olarak yer almaması gösterilebilir. Her ne kadar akademisyenler tarafından
üzerinde hem fikir olunan bir tanım olmasa da, Young (10),
internet bağımlılığını, patolojik kumar oynama davranışını
model alarak, sarhoş edici madde içermeyen dürtü kontrol
bozukluğu olduğunu belirtmiş ve internet bağımlılığını
bireyin, internet kullanımını hayatında belirgin şekilde ilişkisel, mesleki, sosyal sıkıntı ve fonksiyonel bozuklara sebep
olacak derecede kontrol edememesi olarak tanımlamıştır
(15-17). Bu çalışmada dil birliği sağlamak amacıyla Young’ın
(10) kazandırdığı literatüre sadık kalınarak “internet bağımlılığı” terimi kabul edilmiş ve kullanılmıştır.
Bu çalışmanın diğer bir ana değişkeni de saldırganlıktır.
Bireyin kendisine, sosyal çevresine, etrafındakilere, ailesine
negatif etkileri olabilen saldırganlık davranışı ve kavramı
üzerine çok geniş bir bilimsel literatür ve pek çok farklı
tanım (18) bulunmasına rağmen henüz hemfikir olunan
tek bir tanım ortaya konmamıştır (19). Bununla birlikte saldırganlık, bir başka kişiye zarar vermeye kasıtlı davranış
olarak tanımlanabilir (20). Anderson ve Huesmann (21) ise
saldırganlığı bir başka bireye karşı doğrudan zarar vermek
niyetiyle gerçekleştirilen davranış olarak tanımlamışlardır.
Bu tanımlara ek olarak, Bushman ve Anderson (22), Buss
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(23) tarafından bir başka organizmaya karşı zararlı uyarıcı
içeren tepki olarak tanımlanan saldırganlık kavramına,
Geen (24) tarafından (i) zarar verme kastı ve (ii) kastedilen
zararın gerçekleşme beklentisi unsurlarının eklenerek, kavram tanımının genişletildiğini ifade etmişlerdir. Bushman
ve Anderson (25), daha sonraki çalışmalarında, saldırganlığı bir başka bireye yöneltilmiş doğrudan zarar vermek
amacıyla gerçekleştirilen davranış olarak tanımlamışlardır.
İnternet, günümüz dünyasında bir kitle iletişim aracı
olarak ergenleri etkileyen önemli etkenlerden biri olarak
kabul edilebilir. Bu etki, Ko ve arkadaşları (26) tarafından belirtildiği gibi, ergenleri saldırganlık gibi ruhsal
sağlığa ve topluma tehlike arz edebilecek davranışlara
yöneltebilir. Bu varsayımı destekler biçimde, aynı çalışmada, internet bağımlılığı ve saldırganlık arasında yüksek düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Ko ve arkadaşları (27) tarafından gerçekleştirilen diğer bir çalışmada ise,
internet davranışları her ne kadar hızlı tepki, anlık ödül
sağlayarak ve farklı aktivitelere farklı pencereler açarak
sıkıntı düzeyini azaltabilse de, aşırı internet kullanımıyla ortaya çıkan internet bağımlılığının, saldırganlık için
önemli risk faktörlerinden biri olduğu ortaya konmuştur. Benzer bir şekilde, Yen ve arkadaşları (28) saldırganlık davranışının internet bağımlılığı ile yüksek düzeyde
bir ilişkiye sahip olduklarını belirlemişlerdir.
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi kapsamlı olarak sınamaktır. Bu genel amaç çerçevesinde,
internet bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi; internet
bağımlılığı ve saldırganlık düzeylerinin cinsiyet, anne
baba eğitim durumu, aile ekonomik gelir durumu ve
başlıca internet kullanım amacı gibi bazı değişkenlere
göre farklılıklar açısından karşılaştırılması; internet
bağımlılığı ve saldırganlık ölçekleri toplam puanları ve
boyutları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi; son olarak
ise internet bağımlılığı ve saldırganlık arasındaki ilişkinin nedensel düzeyde yapısal eşitlik modellemesi yöntemi kullanılarak sınanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışma, temel olarak üniversite öğrencilerinin saldırganlık ve internet bağımlılığı arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktadır. Bu amaçla, çalışmanın deseninde,

Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, Volume 27, Number 1, March 2014

Şahin M

saldırganlık ve internet bağımlılığı arasındaki ilişki, korelasyon analiziyle incelemek için ilişkisel bir desen kullanılmıştır. Ek olarak, çalışmada internet bağımlılığı ve saldırganlık değişkenleri temel alınarak, internet bağımlılığının saldırganlık davranışını etkileyebileceği düşüncesinden hareketle teorik bir model tasarlanmış ve bu teorik
model yapısal eşitlik modeli (YEM) analiziyle nedensel
düzeyde (29) sınanmıştır. Bu iki değişken arasında nedensonuç ilişkisinin olabileceğinin ön koşulları şu şekilde
açıklanmıştır (30): (i) Zaman sırası: Bir nedenin bir sonuçtan önce gelmesiyle nedenselliğin yönünün belirlenmesidir. Bu çalışmada internet bağımlılığı düzeyinin saldırganlık düzeyinin nedeni olabildiği kabul edilmiştir. (ii)
İlintileme: Araştırma için belirlenen olguların bir kalıba
uygun olarak birlikte gerçekleşmesi veya birlikte hareket
etmesidir. Bu araştırmada internet bağımlılığı ve saldırganlığın bir kalıba uygun olarak gerçekleşebileceği düşünülmüştür. (iii) Alternatifleri elemek: Çalışma neticesinde
ortaya çıkan sonucun, nedensel değişkenlerden başka bir
şeye bağlı olmamasıdır. Bu çalışmada, tasarlanan model
kapsamında, internet bağımlılığının saldırganlığa -başka
değişkenlerin modele anlamlı düzeyde etkisi olmaksızınneden olabileceği düşünülmüştür. Çalışmada ayrıca
internet bağımlılığı ve saldırganlık değişkenleri cinsiyet,
anne baba eğitim durumu, aile ekonomik gelir durumu
ve başlıca internet kullanım amacı gibi bazı değişkenlere
göre farklılıklar açısından karşılaştırılmıştır.
Örneklem
Çalışmanın evrenini, Kocaeli İlinde, 2011–2012 yılları arasında Kocaeli Üniversitesine devam eden 57115
öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem grubunu, olasılıklı
örnekleme yöntemlerinden, basit rastlantısal (29) yöntemle belirlenen Kocaeli Üniversitesinde farklı fakültelerde öğrenci olan 328 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma
için öğrenci grubunun seçilme nedeni internet bağımlılığının, çağımızın toplumsal hayatımızda önemli bir yer
alan teknoloji ile öğrencilerin eğitiminde ve sosyal hayatlarında bir tehlike olarak düşünülebilmesidir. Örneklem
grubunu oluşturan 328 öğrencinin 172’si (%52.4) kız,
156’sı (%47.6) ise erkek öğrenci olup yaş aralığı 18-27
(Ortalama±SS=20.9±1.8) arasında değişmektedir.
Örneklem grubunun evreni temsil gücünü

hesaplamada güven aralığı 0.1 ve hata payı 0.05 olarak
kabul edilmiştir. Yapılan işlem sonucunda % 10 güven
aralığında ve %5 hata payı dikkate alındığında bu çalışmanın 57115 birimlik olan evreni temsil edecek olan minimum örneklem sayısı 270 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu sonuca göre 328 birimden oluşan örneklemin, çalışma evreninin temsil gücünün yeterli olduğu söylenebilir.
Çalışma 2011-2012 yılları bahar yarı döneminde gerçekleştirilmiştir. Sosyodemografik form, İBÖ ve SÖ araştırmacının bizzat kendisi tarafından, öğrencilere gönüllülük ilkesine bağlı kalınarak uygulamıştır. Öncelikle 386
öğrenciden elde eden veri setinden 58 birim, eksik veya
hatalı veri girilmesi sebebiyle çıkartılmış ve analizler için
328 birimden oluşan veri seti elde edilmiştir.
Ölçekler
Sosyo-Demografik Form
Araştırmacı tarafından, katılımcıların cinsiyet, yaş,
aile gelir düzeyi, aile eğitim durumu ve internet kullanım
özelliklerini belirlemek amacıyla oluşturulan formdur.
İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ): İBÖ internet
bağımlılığını belirlemek amacıyla, DSM-IV-TR’ deki patolojik kumar tanı ölçütlerinden yararlanılarak geliştirilen, Likert
tipi (6’lı skala; 0=Hiçbir zaman ve 5=Daima), bir öz bildirim
ölçeğidir (15). Widyanto ve Griffiths (31), ölçeğin, katılımcıların internet kullanımlarının günlük yaşamlarına, sosyal
hayatlarına, üretkenliklerine, uyku düzenlerine ve duygularına olan etkilerini kapsadığını belirtmişlerdir. Bağımlılığın
belirlenmesi için ölçeğin orijinal halinde (15) eşik noktaları
20-39 puan “sıradan internet kullanıcısı”, 40-69 puan “sık
problem yaşayan internet kullanıcısı”, 70 -100 puan “önemli problemler yaşayan internet kullanıcısı” olarak belirlenmiştir. Fakat ölçeğin “www.netaddiction.com” internet
adresinde yayınlanan halinde eşik noktaları 20-49 puan arası “sıradan internet kullanıcısı”, 50-79 puan arası “ara sıra
veya sık problemli internet kullanıcısı sahip” ve 80-100 puan
arası ise “önemli problemler yaşayan internet kullanıcısı”
olarak belirlenmiştir. Ölçeğin Türkçeye ilk uyarlama çalışmasında (32), puanlandırma cetveli katılımcıları, 0-49 puan:
Belirti göstermeyen grup, 50-79 puan: Kısıtlı belirti gösteren
grup ve 80-100 puan: Patolojik internet kullanıcısı grup
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olarak belirlemiştir. Ölçeğin bu çalışma için model alınan
Türkçe uyarlamasında ise, (33) “www.netaddiction.com”
internet adresinde yayınlanan eşik değerler kabul edilmiştir.
Ölçeğin eşik değerleri konusunda, Young’ın (15) ve diğer
kaynaklardaki farklılıklar kesin bir eşik noktasının olmadığı
şeklinde yorumlanabilir. Fakat bu çalışmada, ölçeğin ilk
Türkçe uyarlama çalışmasındaki (32) hali Çakır-Balta ve
Horzum (33) tarafından ortaya konan model çerçevesinde
uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Çakır-Balta ve Horzum
(33) tarafrından gerçekleştirilen uyarlama çalışmasında 20
madde olan ölçek, 10. maddenin ölçekten çıkartılmasıyla, (i)
çevrim içi olmayı günlük hayata tercih etme, (ii) çevrim içi
olma süresini artırmak isteme, (iii) çevrim içi olmaktan kaynaklanan sorunlar olmak üzere 3 boyut altında, 19 madde
ve Cronbach’s α .89 değeriyle son halini almıştır. Bu çalışmada ise Cronbach α değeri 0.92 olarak tespit edilmiştir.
Ölçeğin 19 maddeye indirilmesiyle ölçekten alınabilecek en
yüksek değer 100 puandan 95 puana inmiş ve bu toplam
üzerinden eşik değerler yüzdelik olarak hesaplanarak tespit
edilmiştir: (i) 0-47 puan belirti göstermeyen grup, (ii) 48-75
puan kısıtlı belirti gösteren grup ve (iii) 76-95 puan internet
bağımlısı grup.

indekslerin standart uyum ölçü değerleri GFI, AGFI için
2
>0.90 (36,37), RMSEA için ≤0.05; χ /sd için 2–5 iyi uyum
(37) ve <2 mükemmel uyum (38) olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR
Bu çalışmada bulgular temel olarak 4 aşamada toplanmıştır;
1. Aşama: Ortalama değerler, İBÖ (Ortalama±SS=
25.5±15.4) ve SÖ (Ortalama±SS=70.1±12.9) puanları
için belirlendikten sonra, İBÖ üzerinden eşik değerlere
göre belirti durumu grupları tespit edilmiştir. Son olarak
internet bağımlılığı ve saldırganlık değişkenleri cinsiyet,
anne baba eğitim durumu, aile ekonomik gelir durumu
ve başlıca internet kullanım amacı gibi bazı değişkenlere göre farklılıklar açısından karşılaştırılmıştır.
İBÖ’nin uygulaması sonucunda, 328 öğrencinin
oluşturduğu örneklem grubundan 302 (%54 kız, %46
erkek) öğrenci belirti göstermemiş, 20 (%40 kız, %60
erkek) öğrenci kısıtlı belirti göstermiş ve 6 (%16,7 kız,
%83,3 erkek) öğrenci internet bağımlısı olarak tespit
edilmiştir. Belirti durumları ve belirti durumlarına göre
cinsiyet dağılımı için yüzde ve frekans değerleri Tablo
1’de gösterilmektedir.
Eşik değerler göz önüne alındığında internet bağımlısı
grubu oluşturan öğrenci sayısının (n=6) belirti göstermeyen grubu oluşturan öğrenci sayısına (n=322) göre çok
küçük kalması sebebiyle farklılık analizlerinin bağımlılık
toplam puanı üzerinden yapılmasının daha uygun olabileceğine kanaat getirilmiş ve öncelikle örneklem grubunun İBÖ toplam puanına göre normal dağılım gösterip
göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile sınanmıştır.
Gerçekleştirilen Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda
dağılımın normal olmadığı tespit edilmiş (p<0.001).
İBÖ’nden elde edilen toplam puanların normal dağılım
göstermemesi üzerine non- parametrik istatistiksel analizlere geçilmiştir. Bu analizlerden ilk olarak İBÖ ve SÖ toplam puanlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip

Saldırganlık Ölçeği (SÖ): Buss ve Perry (34) tarafından saldırganlık özelliğini ölçmek amacıyla (i) öfke, (ii)
düşmanlık, (iii) sözel saldırganlık ve (iv) fiziksel saldırganlık olmak üzere 4 faktörden oluşan 29 maddelik, Likert
tipi (5’li skala; 1=Büyük ölçüde uygun değil, 5=Büyük
ölçüde uygun)bir öz-bildirim ölçeğidir. Ölçek
Türkiye’deki bir çalışmada (35) kullanılmış olup, çalışmada ölçek maddeleri, Buss ve Perry’nin bulgularını destekler biçimde 4 boyut altında toplanmıştır. Bu çalışmada ise
ölçeğin Cronbach’s α değeri 0.83 olarak tespit edilmiştir.
İstatistiksel Analiz
Veri seti üzerinden farklılık ve korelasyon analizleri için
SPSS 15.0; YEM analizi için ise LISREL 8.51 programı kullanılmıştır. Bu çalışmada, YEM analizi için, verilen
Tablo 1: Belirti durumu için yüzde ve frekans değerleri
Belirti durumu
Belirti göstermeyen grup
Kısıtlı belirti gösteren grup
İnternet bağımlısı olan grup
Toplam

46

n
302
20
6
328

%
92.1
6.1
1.8
100

Kız n (%)
163 (%54)
8 (%40)
1 (%16.7)
172

Erkek n (%)
139 (%46)
12 (%60)
5 (%83.3)
156

Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, Volume 27, Number 1, March 2014

Şahin M

göstermediğini sınamak amacıyla Mann Whitney-U testi
gerçekleştirilmiş ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre
hem internet bağımlılığına hem de saldırganlığa daha fazla
yatkınlık gösterdiği tespit edilmiştir (sırasıyla p<0.005;
p<0.001). Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir.
İBÖ ve SÖ’nden elde edilen toplam puanların anne
eğitim durumu, baba eğitim durumu, aile ekonomik
gelir durumu ve başlıca internet kullanım amacına göre
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
gerçekleştirilen Kruskal Wallis-H testi sonucunda internet bağımlılığı değişkeninde, anne eğitim durumu ve
baba eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir
farklılık tespit edilemezken (p>0.05), aile ekonomik gelir
durumu ve başlıca internet kullanım amacı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05).
Saldırganlık değişkeninin ise baba eğitim durumu ve aile
ekonomik gelir durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir (p<0.05). Gerçekleştirilen
Kruskal Wallis-H testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.
İlk olarak, SÖ toplam puanlarında, baba eğitim durumu
değişkenine ilişkin farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla gruplar arası Mann-Whitney-U
testi yapılmış ve Bonferroni düzeltmesi göz önüne alınarak,

baba eğitim durumu ilköğretim olan öğrencilerin SÖ toplam puanlarının baba eğitim düzeyi lise olan öğrencilere
göre anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir
(p<0.005). Diğer gruplar arasında SÖ toplam puanları açısından anlamlı farklılık tespit edilememiştir.
İkinci olarak, İBÖ ve SÖ toplam puanlarında, aile
ekonomik gelir durumu değişkenine ilişkin farklılığın
hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla
gruplar arası Mann-Whitney-U testi yapılmış ve
Bonferroni düzeltmesi göz önüne alınarak, aile ekonomik gelir düzeyi 1000-2000 TL arası olan öğrencilerin
İBÖ toplam puanlarının, aile ekonomik gelir düzeyi
1000 TL’den az olan öğrencilerine göre anlamlı olarak
yüksek olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir. Ek olarak, aile
gelir düzeyi 1000 TL’den az ve 1000-2000 TL olan
öğrencilerin SÖ toplam puanlarının, aile gelir düzeyi
2000TL’den fazla olan öğrencilere göre anlamlı olarak
yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Diğer gruplar
arasında İBÖ ve SÖ toplam puanları açısından anlamlı
farklılık tespit edilmemiştir.
Üçüncü olarak, başlıca internet kullanım amacına ilişkin farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek
amacıyla gruplar arası Mann-Whitney-U testi yapılmış ve

Tablo 2: İBÖ ve SÖ toplam puanlarının cinsiyet değişkenine göre sonuçları (non-parametrik Mann Whitney-U Testi)
Cinsiyet
İBÖ
SÖ

n

Ortalama sıra

Σsıra

U

Z

p

Kız

172

148.14

25480

10602

-3.28

0.001*

Erkek

156

182.54

28476

Kız

172

147.07

25295

10417.5

-3.49

<0.001*

Erkek

156

183.72

28660

n=328, *p<0.05, Z: Mann-Whitney U Test, İBÖ: İnternet Bağımlılığı Ölçeği, SÖ: Saldırganlık Ölçeği

Tablo 3: İBÖ ve SÖ toplam puanlarının anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, aile ekonomik gelir durumu ve
başlıca internet kullanım amacına göre sonuçları
İBÖ
Değişken
Anne eğitim durumu

Baba eğitim durumu

Aile ekonomik gelir durumu

Başlıca internet kullanım amacı

İlköğretim
Lise
Yükseköğrenim
İlköğretim
Lise
Yükseköğrenim
<1000 TL
1000–2000 TL
>2000 TL
Sosyal İlişki
Eğlence
Eğitim

SÖ

n

Ortalama sıra

χ2

p

Ortalama sıra

χ2

p

224
76
28
155
100
73
68
155
105
168
99
61

161.69
163.76
188.98
163.80
153.95
180.44
141.53
175.70
162.84
176.07
167.68
127.49

2.06

0.355

3.76

0.152

3.31

0.191

10.42

0.005*

6.18

0.045*

11.33

0.003*

11.91

0.003*

170.25
158.19
135.59
181.1
142.29
159.68
179.85
175.07
138.95
159.72
165.37
176.25

1.37

0.504

n=328, *p<0.05, İBÖ: İnternet Bağımlılığı Ölçeği, SÖ: Saldırganlık Ölçeği, χ2: Kruskal Wallis-H Testi
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Tablo 4: İBÖ ve SÖ Boyutları Arasındaki Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon Matrisi
Değişkenler
İBÖ
1. Çevrimiçi olmayı günlük hayata tercih etme
2. Çevrimiçi olma süresini artırmak isteme
3. Çevrimiçi olmaktan kaynaklanan sorunlar
SÖ
4. Öfke
5. Düşmanlık
6. Sözel saldırganlık
7. Fiziksel saldırganlık

1

2

0.85*
0.70*

0.68*

-

-

4

5

6

0.38*
0.33*
0.29*

0.49*
0.29*

0.40*

n=328, *p<0.001, İBÖ: İnternet Bağımlılığı Ölçeği, SÖ: Saldırganlık Ölçeği

Bonferroni düzeltmesi göz önüne alınarak, başlıca internet
kullanım amacı sosyal ilişki olan öğrencilerin interneti başlıca eğitim amacıyla kullanan öğrencilere göre ve başlıca
internet kullanım amacı eğlence olan öğrencilerin interneti
başlıca eğitim amacıyla kullanan öğrencilere göre İBÖ toplam puanlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir (sırasıyla, p<0.005, p<0.05).
2. Aşama: İkinci olarak İBÖ ve SÖ arasındaki toplam puanları Pearson korelasyon analiziyle sınanmış ve
aralarında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p>0.05).
3. Aşama: Üçüncü olarak İBÖ ve SÖ alt boyutları
arasındaki ilişki Pearson korelasyon analiziyle sınanmış
ve İBÖ’nin çevrim içi olmayı günlük hayata tercih etme
boyutu ile çevrim içi olma süresini artırmak isteme
boyutu arasında (r=0.85; p<0.001) ve çevrim içi olmaktan kaynaklanan sorunlar boyutu arasında (r=0.70;
p<0.001); çevrim içi olma süresini artırmak isteme
boyutu ile çevrim içi olmaktan kaynaklanan sorunlar
boyutu arasında (r=0.68; p<0.001) pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. SÖ’nin ise öfke boyutu ile
düşmanlık boyutu arasında (r=0.38; p<0.001); sözel saldırganlık boyutu arasında (r=0.33; p<0.001) ve fiziksel
saldırganlık boyutu arasında (r=0.29; p<0.001); düşmanlık boyutu ile sözel saldırganlık boyutu arasında
(r=0.49; p<0.001) ve fiziksel saldırganlık boyutu arasında (r=0.29; p<0.001); sözel saldırganlık ile fiziksel saldırganlık boyutu arasında (r=0.40; p<0.001) pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Analiz sonucunda
her ne kadar İBÖ boyutları ve SÖ boyutları kendi içerisinde ilişkili tespit edilmiş olsa da, her iki ölçeğin boyutları arasında karşılıklı herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.
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4. Aşama: Son olarak internet bağımlılığı ve saldırganlık arasındaki ilişki nedensel düzeyde YEM yöntemi
kullanılarak sınanmıştır. YEM analizi gözlenen değişkenler tarafından oluşturulmuş gizil değişkenler arasındaki ilişkinin sınaması amacıyla kullanılır (37) ve pek
çok farklı disiplin tarafından uygulanmaktadır (39). Bu
çalışmada YEM kullanılmasının nedeni internet bağımlılığı ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi nedensel düzeyde
belirlemektir. Bu ilişkinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan YEM’de İBÖ ve SÖ boyutları gözlenen değişken;
internet bağımlılığı gizil dışsal değişken ve saldırganlık
ise gizil içsel değişken olarak alınmıştır.
Çalışma kapsamında, üniversite öğrencilerinin,
internet bağımlılığı ve saldırganlık arasındaki ilişkiyi
sınayan teorik model için gerçekleştirilen YEM analizi
sonucu Şekil 1’de sunulmuştur. Gerçekleştirilen YEM
2
analizi sonucunda elde edilen [ χ (n=328)=14.59,
p>0.05, CFI=0.1, GFI=0.99, RMSEA=0.019 (%90 güven
2
aralığı:0.0, 0.060), sd=13, χ /sd=1.12] değerleri her ne
kadar modele ilişkin uyum iyiliği indekslerinin yeterli
düzeyde olduğunu gösterse de saldırganlık ve internet
bağımlılığı gizil değişkenleri arasındaki ilişki gösteren t
değeri manidar değildir (t=0.46, p>0.05). YEM analizinde t değerinin p<0.05 düzeyinde anlamlı olabilmesi için
1.96 değerini aşması gerekmektedir (40). Uyum parametre değerleri Tablo 5’de sunulmuştur.
Tablo 5: YEM’e ilişkin uyum parametreleri
Uyum parametresi
χ2

Katsayı
14.59

CFI

1

GFI

0.99

RMSEA
sd
χ2/sd

0.019
13
1.12

CFI: Comparative Fit Index-Karşılaştırmalı Uyum İndeksi
GFI: Goodness of Fit Index-İyilik Uyum İndeksi
RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation-Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü
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TARTIŞMA
Çalışmanın amacı internet bağımlılığı ve saldırganlık
arasındaki ilişkiyi sınamaktır. Bu amaç doğrultusunda
internet bağımlılığı ve saldırganlık arasındaki olası bir
ilişki 4 aşamada sınanmıştır. Birinci aşamada İBÖ ve SÖ
için ortalama değerler belirlendikten sonra, İBÖ üzerinden eşik değerlere göre belirti durumu grupları tespit
edilmiş ve son olarak internet bağımlılığı ve saldırganlık
değişkenleri cinsiyet, anne baba eğitim durumu, aile
ekonomik gelir durumu ve başlıca internet kullanım
amacı gibi bazı değişkenlere göre farklılıklar açısından
karşılaştırılmıştır. Çalışmanın birinci aşaması göz önüne
alındığında, İBÖ’nin uygulaması sonucunda, 328 öğrencinin oluşturduğu örneklem grubundan 302 (%92.1)
öğrenci belirti göstermemiş, 20 (%6.1) öğrenci kısıtlı
belirti göstermiş ve 6 (%1.8) öğrenci internet bağımlısı
olarak tespit edilmiştir. Dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda bu sonuçların %1(41),
%4.3(42), %8(43), %13(44) gibi farklılıklar gösterdiği
görülmektedir. Ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalara
bakıldığında ise %1.1(32) ve %1.7(45) gibi sonuçların
bu çalışmanın sonuçları ile tutarlılık gösterdiği söylenebilir. İnternet bağımlılığı ve saldırganlık değişkenlerinin
cinsiyet değişkenine göre farklılıklar açısından

karşılaştırılması sonucunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre hem internet bağımlılığına hem de saldırganlığa daha fazla yatkınlık gösterdiği tespit edilmiştir.
Erkek öğrencilerin internet bağımlılığına daha fazla yatkınlık göstermesi Widyanto ve McMurran (46) ve
Tsitsika ve arkadaşları (47) tarafından; saldırganlığa
daha fazla yatkınlık göstermeleri ise Henington ve arkadaşları (48) tarafından gerçekleştirilen çalışma sonuçları
ile tutarlılık göstermektedir. İBÖ ve SÖ’nden elde edilen
toplam puanların anne ve baba eğitim durumuna göre
farklılık gösterip göstermediğinin sınanması sonucunda
internet bağımlılığı değişkeninde herhangi bir farklılaşma tespit edilemezken, saldırganlık değişkeninde babası
ilköğretim mezunu olan öğrencilerin lise mezunu olan
öğrencilere göre saldırganlık davranışı göstermeye daha
fazla yatkın oldukları bulunmuştur. İBÖ ve SÖ’nden
elde edilen toplam puanların ikisi de aile ekonomik gelir
durumu değişkeninde anlamlı farklılıklar göstermiştir.
Her her ne kadar aile ekonomik gelir düzeyi 1000-2000
TL olan öğrencilerin gelir düzeyi 1000 TL’den az olan
öğrencilere göre internet bağımlılığına daha fazla yatkınlık gösterdiği tespit edilmiş olsa da, bu sonuç internet bağımlılığı ve aile ekonomik gelir düzeyine ilişkin
diğer değerler göz önüne alındığında, düşük gelir düzeyli öğrencilerin internet bağımlılığına daha fazla yatkınlık

Şekil 1: İnternet bağımlılığı ve saldırganlık yapısal eşitlik diyagram modeli sonucu
Simgeler: X: gözlenen X değişken – Y: gözlenen Y değişken – δ: gözlenen X değişkeninin hata terimi – ε: gözlenen Y değişkenini hata terimi –
ξ: gizil dışsal değişken – η: gizil içsel değişken – λ: gözlenen değişkenlerin [X – Y], dışsal ve içsel değişken olan faktör yüklemesi –
γ dışsal değişkenin içsel değişkene etki kat sayısı
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gösterdiği şeklinde yorumlanmayabilir. Benzer şekilde,
saldırganlık değişkeninde aile ekonomik gelir düzeyine
ilişkin anlamlı farklılıkların tespit edilmiş olması, elde
edilen değerler göz önüne alındığında, gelir düzeyi yüksek olan öğrencilerin saldırganlık davranışına daha fazla
yatkınlık gösterebildiği veya tersi şeklinde yorumlanmayabilir. İBÖ ve SÖ’nden elde edilen toplam puanlardan internet bağımlılığı değişkeni başlıca internet kullanım amacına göre anlamlı farklılık gösterirken saldırganlık değişkeni göstermemiştir. İnterneti öncelikle sosyal ilişki ve eğlence amacıyla kullananlar, bazı çalışma
bulgularıyla (10,16) tutarlı bir şekilde, internet bağımlılığına daha fazla yatkınlık göstermektedirler.
İkinci aşamada İBÖ ve SÖ toplam puanları arasındaki ilişki Pearson korelasyon analiziyle sınanmış ve aralarında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Üçüncü
aşamada, İBÖ ve SÖ boyutları arasındaki ilişki Pearson
korelasyon analiziyle sınanmış ve İBÖ ve SÖ boyutları
arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir.
Dördüncü ve son aşamada ise internet bağımlılığı ve
saldırganlık düzeyi arasındaki ilişki nedensel düzeyde
YEM yöntemi kullanılarak sınanmıştır. Oluşturulan
modelin sınanması sonucunda İBÖ ve SÖ boyutları arasında her hangi bir ilişki tespit edilememiştir. Çalışmanın
2., 3. ve 4. aşamaları göz önüne alındığında, çalışma
sonucunda elde edilen değerler, internet bağımlılığı
davranışı ve saldırganlık davranışı arasında ilişki tespit
eden 1270 ergen üzerinde araştırma yapan Fisoun ve
arkadaşları (49), 9405 ergen ile internet bağımlılığı ve
saldırganlık arasındaki ilişkiyi araştıran Ko ve arkadaşları (26); 304 ergen erkek öğrenciyle internet bağımlısı
olan ve olmayanların kişilik profillerini karşılaştırarak
internet bağımlılığı olan bireylerin saldırganlığa daha
fazla yatkın olduklarını ortaya koyan Xiuqin ve arkadaşları (50); düşmanlık ve internet bağımlılığı arasında ilişki tespit eden Yen ve arkadaşları (28,51) ve düşmanlık
davranışını internet bağımlılığının yordayıcısı olarak
tespit eden Ko ve arkadaşları (26,27); internet bağımlılığı ve saldırganlık arasında zayıf bir ilişki tespit eden
Carli ve arkadaşları (52) tarafından gerçekleştirilen çalışma sonuçlarıyla uyum göstermemektedir. Böyle bir
uyumsuzluğun öncelikli nedeni, her ne kadar örneklem
grubunu 328 öğrenci oluştursa da, belirti göstermeyen
grubun 302, kısıtlı belirti gösteren ve internet bağımlısı
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olan öğrenci sayısının ise sadece 26 kişi olması ve böylelikle internet bağımlılığı ve saldırganlık arasında ortaya çıkabilecek bir ilişkinin belirlenmesi için bu sayının
yetersiz olarak kabul edilebilmesi olabilir. İçerisinde
daha fazla sayıda kısıtlı belirti gösteren ve internet
bağımlısı olan bir örneklem grubuyla saldırganlık ve
internet bağımlılığı arasındaki ilişki daha net bir şekilde
tespit edilebilir. Bu açıklamayı destekler biçimde, dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen internet bağımlılığı ve saldırganlık arasında ilişki tespit eden çalışmalarda Fisoun ve arkadaşları (49) internet bağımlılığını
erkeklerde %7.2 kızlarda %5.1; Ko ve arkadaşları (26)
%18.8; Xiuqin ve arkadaşları (50) %67.11; Yen ve arkadaşları (51) %20.8 ülkemize göre daha yüksek olarak
tespit etmişlerdir. Böyle bir uyumsuzluğun ikincil nedeni ise, farklı toplumların sahip olduğu farklı sosyo-kültürel değerler ve yapılara dayandırılabilir. Ortadoğu ve
Akdeniz bölgelerindeki toplumların özelliklerinden biri
olan utanç (53), veya Akdeniz toplumunun diğer bazı
toplumlardan daha sıcakkanlı olması (54) saldırganlık
duygusunun internet ortamında sergilenmemesinin
sebeplerinden biri olarak değerlendirilebilir.
Çalışma sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken bazı kısıtlılıkları vardır. İlk olarak, ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin sayısı göz önüne alındığında örneklem sayısının (n=328) daha da artırılması gerekliliği düşünülebilir.
İkinci olarak, çalışmanın ana değişkenleri olan internet
bağımlılığı ve saldırganlık, öz bildirim ölçekleriyle üniversite öğrencilerinden elde edilen veriler çerçevesinde
değerlendirilmiştir. Üçüncü olarak, çalışma kapsamında değerlendirilen veri sadece üniversite öğrencilerinden elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, çalışmanın sonuçlarına dayalı olarak, internet bağımlılığı ve saldırganlık
arasındaki ilişki, daha fazla değişken eklenerek, örneklem grubu daha geniş tutularak ve nedensel desenler
kullanılarak daha ileri düzeyde ve daha kapsamlı çalışmalarla sınanabilmesi önerilebilir. Bu çalışmanın önemi,
internet bağımlılığı ve saldırganlık arasındaki olası bir
ilişkiyi kapsamlı bir şekilde sınayan, ülkemizde gerçekleştirilen ilk çalışma olmasıdır. Bu çalışmanın sonuçları
internet bağımlılığı ve saldırganlık arasında her hangi bir
ilişki göstermemekte ve bu değişkenler arasındaki ilişki
iddialarını desteklememektedir.
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