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ABSTRACT
Today, the internet is used for many purposes such as chatting, watching movies, playing games,
shopping and doing research. Despite its many useful impacts, internet use can become a problem
for some people due to the increase in its use. The main purpose of the study was to examine the
relationships between emotional self-awareness and coping styles, which are thought to affect
university students' internet addiction. A relational survey model has been used in the study. The
study was conducted with 262 females and 150 males, a total of 412 university students. The data
were collected with the Internet Addiction Scale, Coping Styles Inventory, A Emotional SelfAwareness Scale-10 and Personal Information Form. The data of the study were analyzed using
independent group t-test, one-way ANOVA, Pearson Correlation Analysis and Hierarchical
Regression method. The analysis of the findings revealed that emotional self-awareness and selfconfident approach were negatively associated with internet addiction. On the other hand, there
were positive correlations between internet addiction and submissive, and helpless styles.
According to the hierarchical regression model, coping styles and emotional self-awareness
predicted internet addiction. In addition, it was concluded that the most predictive variable of
internet addiction was the helpless approach. It is thought that it would be beneficial to conduct
similar studies with individuals at other age and education levels and to improve the female/male
ratio in further studies. In addition, in further studies, it is suggested that the data can be collected
face to face for eliminating sampling bias.
Keywords: University students, internet addiction, emotional self-awareness, stress coping styles.
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INTRODUCTION
Nowadays, the internet, which has become an integral part of people in many areas, is a communication network
that is constantly spreading all over the world (Erol, 2021). Thanks to the internet, people can communicate and
interact with others in various ways. Individuals can easily access many information and educational
opportunities such as e-books and libraries, encyclopedias, newspapers (Lee, 2009), as well as using the internet
to benefit from many opportunities such as watching movies, listening to music, playing games and shopping
(Esen, 2010). It has been observed that the use of the internet can facilitate the lives of individuals in several
ways, especially during the COVID-19 epidemic, in terms of communicating with each other, continuing
educational activities without interruption, continuing the services of institutions and being able to perform
many social activities during quarantine period (Baltacı et al., 2020).
Despite its many useful impacts, internet use can become a problem for some people due to the increase in its
use. This situation, which is commonly called "internet addiction" (Johansson & Götestam, 2004; Young, 1996)
and causes individuals to experience problems in their family, school or work life due to excessive use of the
internet, can also be named in various ways such as "problematic internet use" (Shapira et al., 2000; Yellowlees
& Marks, 2007) and "pathological internet use" (Davis, 2001; Morahan-Martin & Schumacher, 2000).
The term “addiction” has been used mostly to describe problematic/overuse of drugs and/or alcohol, but in
recent years, it has been argued that various behaviors also fit into the addiction model (Hagedorn, 2009; Karim
& Chaudhri, 2012; Kim & Seo, 2013; Mudry et al, 2011; Potenza, 2014). The definition of addiction made by the
American Society of Addiction Medicine (ASAM) in 2019 includes both behaviors and substances. "Addiction is a
treatable, chronic medical disease involving complex interactions among brain circuits, genetics, the
environment, and an individual’s life experience. People with addiction use substances or engage in behaviors
that become compulsive and often continue despite harmful consequences." Accordingly, addictions and
addictive behaviors can be categorized in different ways, such as substance addictions and behavioral addictions.
The term "internet addiction", which is among the behavioral addictions, was first defined by Goldberg (1995).
Goldberg (1995) tried to define internet addiction and its diagnostic criteria by adapting the substance addiction
diagnostic criteria in the Diagnostic and Quantitative Manual of Mental Disorders (APA, 1994) to problematic
internet use. Young (1996), who conducted comprehensive research on internet addiction, prepared a scale for
determining pathological internet use based on the diagnostic criteria for pathological gambling disorder in DSM
IV. Accordingly, the individual must demonstrate at least five of the eight criteria determined by Young (1996).
These criteria include excessive preoccupation with the internet, needing more and more time spent on the
internet, feeling restless, pessimistic, depressed or angry when deprived of the internet and breaking from
normal routines and having problems in the family, work or social life. Anderson (2001) used the DSM-IV
substance addiction criteria for definitions of internet addiction in the following years, while Shapira et al. (2003)
argued that DSM-IV-TR impulse control disorders criteria should be taken as a basis for diagnosis.
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Although internet addiction is not included as a type of addiction in DSM-5, it continues to be the subject of many
studies. When the studies on the risk and protective factors of internet addiction were examined, Choi et al.
(2015) stated in their study that male gender, smartphone use and anxiety were risk factors for internet
addiction; while courage was a protective factor. In another study, it was concluded that playing online games
and using social applications increase the risk of internet addiction, while being extraverted and conscientious is
a protective factor (Kuss et al., 2013).
When the studies investigating the situations related to internet addiction are examined, it is seen that many
studies have been carried out, especially on how the Covid-19 pandemic process affects the internet addiction
of individuals. According to the studies, it was concluded that individuals' internet use increased in the Covid-19
pandemic period compared to the pre-pandemic period (Li et al., 2021; Siste et al., 2021; Statista, 2021; Sun et
al., 2020). The increase in the time spent at home has led to a decrease in the social interactions of individuals.
Therefore, it is thought that the use of the internet as an escape route from the psycho-social problems
experienced in the pandemic period and the increase in the time spent on the internet may be risk factors for
internet addiction (Baltacı et al., 2021).
When the other studies related to internet addiction are examined; social anxiety (Jaiswal et al., 2020; Weinstein
et al., 2015; Yayan et al., 2017), alcohol abuse (Ko et al., 2008; Yen et al., 2009), attention deficit and hyperactivity
disorder (Weinstein et al., 2015; Yen et al., 2009; Yoo et al., 2004) and depression (Akın & İskender, 2011;
Bahrainian et al., 2014; Ha et al., 2007) were found to have significant relationships with internet addiction. There
are also studies showing that internet addiction is significantly related to academic performance decline (Akhter,
2013; Jiang, 2014). When the studies on the treatment of internet addiction were examined, it was seen that
different psychotherapy methods (Park et al., 2014; Zhong et al., 2009) were used in addition to pharmacological
treatments (Bernardi & Pallanti, 2009; Li et al., 2008). Cognitive-behavioral therapy (Du et al., 2010; Li et al.,
2008; Young, 2007), group therapy (Cao et al., 2007; Orzack et al., 2006; Zhong et al., 2009) and family therapy
(Gong et al., 2010; Park et al., 2014; Zhong et al., 2009) are among the most frequently used psychotherapy
methods in the treatment of internet addiction. In the study conducted by Anuradha and Singh (2018), it was
seen that cognitive behavioral therapy had effective results in reducing internet addiction. Besides that, in the
study conducted by Cao et al. (2007), it was concluded that group psychotherapy significantly reduced the
overuse of the internet. In the relevant literature, it is noteworthy that there are no studies investigating the
relationship between internet addiction and emotional self-awareness, although there are studies examining the
relationships between internet addiction and coping styles with stress (Şeker, 2018; Yılmaz, 2016).
The concept of stress, which is thought to be related to internet addiction, means "mental strain" according to
the Turkish Language Association (2021). Stress, which was first explained scientifically by the physicist Robert
Hooke in the 17th century, was used to express the amount of pressure or load that can be placed under a
physical structure (Brosan & Todd, 2009). After the use of stress in this meaning in physics, its meaning changed
and started to be used in the meanings such as force and pressure for objects, persons, organs or mental
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structure in the 18th and 19th centuries (Güçlü, 2001). Selye (1956), one of the scientists interested in the subject
of stress, defined stress as the non-specific response of the human body to any demand. Stress, which is defined
as a situation that occurs physically and psychologically when the person cannot cope with the changes
experienced, has difficulties and believes the situation is threatening (Lazarus & Folkman, 1984), is often
identified with concepts such as tension, pressure, anxiety, inconsistency, distress and limitation (Kaya & Keskin,
2008).
Coping strategies are used to reduce or eliminate the negative effects of events or situations that cause stress
(Ağargün et al., 2005). Coping is divided into problem-oriented and emotion-oriented. The problem-oriented
coping style includes cognitive and behavioral attempts to change or eliminate stressful situations. In contrast,
emotion-focused coping involves attempts to regulate the emotional responses elicited by the situation. In this
coping style, the individual tends to avoid thinking about the stressful situation or ignore the reality of the
situation (Lazarus & Folkman, 1984). While some researchers are suggesting that emotion-focused coping is less
effective than problem-focused coping and it is more likely to be associated with psychological distress (Billings
& Moos, 1984; Sigmon et al., 1995), there are also opinions suggesting that individuals use both problem-focused
and emotion-focused coping styles in stressful situations (Aydın, 2003; Yay, 2020).
Coping styles, which are handled in two categories as problem-oriented and emotion-oriented, are divided into
5 subgroups in themselves. The problem-focused approach is divided into three groups as “self-confident style”,
“optimistic style” and “seeking of social support”; the emotion-focused approach consists of two groups as
“helpless style” and “submissive style”. While the self-confident style, one of the problem-focused approaches,
includes the belief that one has the power to cope with the stressful situation, the optimistic approach includes
trying to see the things positively that the person experiences stress, and seeking of social support includes trying
to reduce the effects of stress by sharing this situation socially when the person is stressed. In the helpless style,
which is one of the coping styles towards emotions, the person thinks that he/she cannot cope with the situation
when he/she encounters stress and in the submissive style, the person accepts the negative effects of stress and
admits defeat when stress is experienced (Şahin & Durak, 1995).
Stress and coping with stress is one of the topics that continue to be relevant and continue to study. In the
literature review, it was seen that the relationship between coping styles and emotional intelligence (Deniz &
Yılmaz, 2006; Şahin et al., 2009), stress (Masiran et al, 2018), depressive symptoms (Kaya et al., 2007), depression
(Abdullayev, 2019; Ülev, 2014) and anxiety (Leandro & Castillo, 2010) were frequently investigated. In the studies
examining the relationships between coping strategies and gender, it was concluded that female participants
used more emotion-focused coping styles than male participants, while male participants used more problemfocused coping strategies when they experienced stress (Matud, 2004; Ptacek et al., 1994).
In the relevant literature, the studies examining the relationship between problematic internet use and coping
with stress have also been found and it was seen that different coping models were used in these studies. In a
study conducted by Reyhanoğlu (2015), in which the relationship between university students' internet addiction
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levels and distress tolerance, coping strategies, personality traits and some demographic variables were
examined, it was found that the rate of internet addiction in males was higher than females. Besides that, it was
concluded that there is a negative significant relationship between internet addiction and problem-solving and
seeking of social support, which are sub-dimensions of the coping model used in the study. In another study
conducted with adolescents, it was concluded that the level of problematic internet use did not differ according
to gender. However, it was found that active planning, avoidance isolation (emotional-actual), and acceptance
cognitive restructuring, which are the sub-dimensions of the coping model used in the study, significantly
predicted problematic internet use (Yılmaz, 2016). In the study conducted by Şeker (2018), it was concluded that
there is a statistically significant positive correlation between internet addiction and dysfunctional coping
attitudes.
The concept of emotional self-awareness, which is thought to be related to internet addiction as the term of
stress, refers to the individual's ability to distinguish and recognize one's own and others' emotions (Bajgar et al.,
2005; Croyle and Waltz, 2002; Fantini-Hauwel et al., 2012). Emotional self-awareness requires focusing attention
on emotions, thinking about emotional experiences, and making evaluations about emotions (Tatar et al., 2018).
People who recognize their emotions know the source of their emotions, evaluate and regulate their emotions
(Boden & Thompson, 2015). Individuals with low emotional awareness levels, on the other hand, do not know
and cannot recognize and express their feelings (Tanış, 2019).
When the relevant literature is examined, it is seen that low level of emotional self-awareness is associated with
several clinical conditions. There is a significant relationship between depression (Boden & Thompson, 2015;
Tanış, 2019), post-traumatic stress disorder (Boden et al., 2012; Frewen et al, 2008), schizophrenia (Baslet et al.,
2009; D'Antonio et al., 2015), personality disorders (Alioğlu, 2019; Leible & Snell Jr, 2004), eating disorders (Moon
& Berenbaum, 2009), alexithymia (Subic-Wrana et al., 2005; Torrado et al., 2013; Yılmazörnek, 2019) and low
emotional self-awareness. Although there is a study in the relevant literature examining the relationship
between emotional self-awareness and substance addiction (Carton et al., 2010), it is noteworthy that there is
no study on internet addiction.
When the literature is examined, it is seen that internet addiction is associated with several variables. On the
other hand, it is noteworthy that there is no study investigating the effects of coping styles and emotional selfawareness on internet addiction. In this context, it is thought that examining the relationships between internet
addiction, emotional self-awareness and coping styles will contribute to the relevant literature.
The Purpose of the Research
The main purpose of this study was to examine the relationships between internet addiction, emotional selfawareness and coping styles in university students. In addition, it was aimed to reveal the relationships between
demographic variables such as gender, age, alcohol and cigarette use and internet addiction and to determine
the predictive levels of the current variables for internet addiction.
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Research Questions
The following research questions were developed based on the findings of previous studies in the relevant
literature,
1- Is there a significant positive relationship between emotional self-awareness and internet addiction?
2- Is there a significant positive relationship between emotion-focused coping styles and internet
addiction; Is there a negative significant relationship between problem-focused coping styles and internet
addiction?
3- Is there a significant difference in terms of internet addiction among demographic variables such as
gender, age, alcohol and cigarette use in university students?
4- Do emotional self-awareness and styles of coping with stress significantly predict internet addiction?
METHOD
Research Design
The research was based on the cross-sectional survey model, which is one of the quantitative research methods.
It was designed in the relational screening model to identify the relationships between two or more variables
and to obtain clues about cause-effect relationships (Büyüköztürk et al., 2008).
Participants
The study group consisted of 412 university students studying at different universities in Turkey. 262 (63.6%)
female and 150 (36.4%) male students participated in the study. Of the participants, 46 (11.2%) were associate
degree students, 261 (63.3%) were undergraduate students and 105 (25.5%) were postgraduate students. The
average age was 23.80 and the age range was 18-49.
The socio-demographic characteristics generated to give information about the sample of the study are
presented in Table 1.
Table 1. Socio-Demographic Characteristics of the Participants
Gender
Female
Male
Age
18-49
Level of Education
Associate
Undergraduate
Postgraduate
Smoking
Yes
No
Alcohol Use
Yes
No
Daily Time Spent on The Internet
0-2 hours
2-4 hours
4-6 hours
6-8 hours
More than 8 hours

492

N
262
150

%
63.6
36.4

412

100

46
261
105

11,2
63,3
25,5

85
327

20,6
79,4

81
331

19,7
80,3

21
89
140
87
75

5,1
21,6
34
21,1
18,2
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Data Collection
Within the scope of the research, an online questionnaire form (Google Form) was prepared for data collection.
It was aimed to reach university students in different provinces and departments through various networks such
as social media and e-mail in the electronic environment. Since the data will be collected online, university
students who have the easiest access to the internet and virtual environment have been determined as the
research group.
Before the data collection process an ethical permission was taken (Dicle University, Scientific Research and
Publication Ethics Committee dated 01.04.2021 and numbered 51872). During the data collection process, the
participants were informed about the content of the study and the consent form was included. A total of 412
volunteer participants was reached during the data collection process, which was completed between April 2021
and May 2021.
Data Collection Tools
Personal Information Form
It was developed by the researchers. There was information about the demographic characteristics of the
participants such as age and gender and information about the purposes and devices they use the internet for.
Internet Addiction Scale (IAS)
The Internet Addiction Scale (IAS), which was developed by Young (1998) and adapted into Turkish by Bayraktar
(2001), was used to measure Internet addiction. The IAS is a Likert-type scale graded from 0 to 5. In the Turkish
adaptation study of the scale, the Cronbach alpha internal consistency coefficient was found to be 0.91. In this
study, the internal consistency coefficient of the scale was found to be .91.
A-Emotional Self-Awareness Scale-10 (A-ESAS-10)
The scale, which was developed by Tatar et al. (2018) by applying to 653 people between the ages of 18-71,
consists of 10 items. The scale is a five-point Likert-type scale. A high score from the scale indicates that
recognizing, understanding and noticing emotions is high. The scale's Cronbach's alpha internal consistency
coefficient was reported as 0.81. In this study, the internal consistency coefficient of the scale was found to be
.79.
Coping Styles Inventory (CSI)
The Ways of Coping Inventory, developed by Folkman and Lazarus (1980), is a four-point Likert-type scale
containing 68 items. Coping Style Inventory, which is an abbreviated form for university students, was adapted
into Turkish by Şahin and Durak (1995). The scale consists of 30 items and five sub-dimensions including self-
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confident, helpless, submissive, optimistic styles and seeking of social support. As the scores obtained from selfconfident, optimistic and seeking of social support approaches within these sub-dimensions increase, it is found
that the person uses effective, problem-oriented and active coping strategies; as the helpless and submissive
approach scores increase, it is understood that person uses ineffective, emotional and passive coping strategies.
The reliability study of the CSI was conducted on three different samples. The Cronbach’s alpha values were
between 0.68 and 0.49 for the optimistic approach sub-dimension, between 0.62 and 0.80 for the self-confident
approach sub-dimension, between 0.64 and 0.73 for the helpless approach sub-dimension, between 0.47 and
0.72 for the submissive approach sub-dimension and between 0.45 and 0.47 for the sub-dimension of seeking of
social support. In the reliability analysis conducted within the scope of this study, Cronbach's alpha values were
0.77 for the optimistic approach sub-dimension; 0.83 for the self-confident approach sub-dimension; 0.79 for
the helpless approach sub-dimension; 0.67 for the submissive approach sub-dimension and 0.60 for the subdimension of seeking social support.
Data Analysis
Analyzes were performed by the IBM SPSS-26 (Statistical Package for Social Sciences) program. Frequency and
percentage analysis were used to analyze the demographic characteristics of the participants, such as age and
gender, and for what purpose they used the internet more. In order to determine the adequacy of the data for
statistical analysis, normality assumptions were tested and it was concluded that all variables showed normal
distribution It was stated that the kurtosis-skewness values should be between -1 and +1 for a normal distribution
(Hair et al., 2013). Since all variables were normally distributed, parametric tests were used in the analysis of the
data. In this context, independent sample t-test, ANOVA analysis of variance, Pearson correlation and hierarchical
regression analyzes were performed for hypothesis testing.
FINDINGS
Information about the participants' reasons for internet use and the devices they use to access the internet are
presented in Figure 1 and Table 2.

2,4%

Devices

0,7%
Smartphone
18,9%

22,6%

Smartphone, Computer
Smartphone, Computer, Tablet

55,3%

Smartphone, Tablet
Computer

Figure 1. Devices Used for Internet Access
As it is seen in Figure 2, the participants access the internet mostly via smartphones and computers (55.3%). It is
also seen that individuals who access the internet through a single device mostly prefer smartphones (22.6%).
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When Table 2 is examined, it is seen that the students participating in the study mostly use the internet to access
social networking sites (86.4%) such as Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. In addition, doing
research/educational reasons (81.5%), communicating (77.6%) and listening to music/watching videos (76.9%)
are among the most important reasons for internet use.
Table 2. Reasons for Internet Use
Reasons for Internet Use

N

%

Using social networking sites
(Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube etc.)
Doing research/Educational reasons
Communicating
Listening to music/Watching videos
Shopping
Doing official business
Playing game

356

86,4

336
320
317
246
174
124

81,5
77,6
76,9
59,7
42,23
30

Before analyzing the relationship between internet addiction, emotional self-awareness and coping styles, the
scale scores were examined and the descriptive statistics are presented in Table 3. The independent samples ttest was conducted to determine whether internet addiction differs according to variables such as age, alcohol
and cigarette use. According to the results of the analysis in this context, it was concluded that internet addiction
did not differ according to gender, alcohol and cigarette use (p>.05). A one-way analysis of variance (ANOVA)
analysis was used to determine whether internet addiction differs in terms of age, income status, education level
and daily time spent on the internet. It was concluded that internet addiction did not differ in terms of age,
income status and education level (p>.05). There was a significant difference between usage hours and internet
addiction (p<.05).
Table 3. Mean Scores from Scales and Sub-scales
Variables
IAS
A-ESAS-10

N
412
412

Mean
1,8819
3,7823

SD
.89154
.67048

Min.
.10
2,10

Max.
4,40
5,00

Self-confident
Approach
Helpless Approach
CSI

Skewness
,454
,105

Kurtosis
-,050
-,759

-,476

-,261

,197

-,436

-,295

-,410

Submissive Approach

,449

,113

Seeking of Social
Support Approach

-,084

-,306

Optimistic Approach

412

1,6532

.30278

.93

2,83

The results of the correlation analysis performed to determine the relationships between internet addiction,
emotional self-awareness and coping styles are presented in Table 4. As it is seen in Table 4, there are significant
relationships between internet addiction, emotional self-awareness and coping styles. While there were negative
significant relationships between internet addiction and emotional self-awareness (r=-.337, p<.01) and selfconfident style (r=-.111, p<.05), there were significant positive correlations between the helpless approach
(r=.430, p<.01) and the submissive approach (r=.352, p<.01), which are the sub-dimensions of the coping styles.
In addition, significant relationships were found between emotional self-awareness and all sub-dimensions of
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coping styles. There was a positive correlation between emotional self-awareness and self-confident approach
(r=.339, p<.01) and optimistic approach (r=.272, p<.01) and seeking of social support approach (r=.227, p<.01),
while there were negative significant relationships between the helpless approach (r=–.524, p<.01) and the
submissive approach (r=-.257, p<.01).
Tablo 4. Relationships Between Internet Addiction, Emotional Self-Awareness and Coping Styles
Variables
Internet Addiction (1)
Emotional Self-awareness (2)
Self-confident Approach (3)
Helpless Approach (4)
Optimistic Approach (5)
Submissive Approach (6)
Seeking of Social Support (7)
Note: *p< .05, **p<.01

1
1
-,337**
-,111*
,430**
,014
,352**
-,090

2

3

4

5

6

7

1
,339**
-,524**
,272**
-,257**
,227**

1
-,330**
,653**
-,078
,015

1
-,264**
,481**
-,088

1
,159**
-,018

1
-,058

1

One of the main questions of the research was to determine the predictors of internet addiction. For this
purpose, the predictive power of emotional self-awareness and coping styles on internet addiction was analyzed
by hierarchical regression analysis, and the data obtained from the analysis were presented in Table 5.
Table 5. Hierarchical Regression Analysis Results on the Prediction of Emotional Self-Awareness and Coping
Styles on Internet Addiction Level
Model
1

2

3

4

Variables
Constant
Helpless
Approach
Constant
Helpless
Approach
Submissive
Approach
Constant
Helpless
Approach
Submissive
Approach
Emotional SelfAwareness
Constant
Helpless
Approach
Submissive
Approach
Emotional SelfAwareness
Self-confident
Approach

B
1,084

ß
-

t
11,814

,595

,430

9,651

,934

-

9,457

,469

,340

6,784

,286

,188

3,757

1,846

-

5,738

,360

,261

4,631

,284

,187

3,773

-,202

-,152

-2,976

1,714

-

4,948

,378

,273

4,745

,276

,182

3,649

-,217

-,163

-3,125

,078

,049

1,029

R

R2

F

p

,430

,185

93,137

,000

,461

,212

14,117

,000

,479

,229

8,858

,003

,481

,231

1,059

,304

Helpless approach, submissive approach, emotional self-awareness and self-confident approach variables were
included in the hierarchical regression analysis, which was conducted to determine the predictive variables of
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university students' internet addiction. According to the results of the analysis presented in Table 5, it is seen
that the model significantly predicts the internet addiction levels of university students. When the hierarchical
regression model is examined, it is seen that the variables of helpless approach, submissive approach, emotional
self-awareness and self-confident approach explain 23.1% of the total variance regarding internet addiction
levels of university students (R2 = 0.231, p<.05). When the variables in the model were examined, it was
concluded that helpless approach, submissive approach, and emotional self-awareness variables significantly
predicted university students' internet addiction levels (p<.05), but the self-confident approach did not
significantly predict university students' internet addiction levels (p>. 05).
CONCLUSION and DISCUSSION
Today, with the advancements in science and technology, situations related to internet addiction, which are
becoming more common, are an object of interest. In this context, the current study aimed to examine the
relationships between university students' emotional self-awareness levels, coping styles and internet
addictions.
In the study, the relationships between internet addiction and some socio-demographic variables were
discussed. First of all, the purposes of participants’ internet use were examined and it was determined that using
social networking sites, doing research/educational reasons, communicating and listening to music/watching
videos were among the most important reasons for internet use. Turkish Statistical Institute (TSI) 2020 data also
support these findings. According to TSI 2020 data, individuals in our country mostly use the internet for purposes
such as communicating (messaging, making voice or video calls), using social media, watching videos and
listening to music. In a study, it has been determined that the participants use the internet for purposes such as
communication, information and research, messaging, entertainment, listening to music, watching movies and
playing games (Hawi, 2012). In a study conducted by Almarabeh et al. (2016), it was reported that the internet is
frequently used for purposes such as social media use, communication, obtaining information,
watching/downloading music and videos.
In the relevant literature, it is noteworthy that the studies evaluating internet addiction in terms of gender
include different results. While there are studies showing that male individuals have higher internet addiction
levels (Akhter, 2013; Bakken et al., 2009; Batıgün & Kılıç, 2011; Li & Chung, 2006), there are also studies reporting
that internet addiction does not differ in terms of gender as this study (Aslan & Yazıcı, 2016; Beranuy et al., 2009;
Carbonell, 2012; Chang & Law, 2008; Eldeleklioğlu & Vural-Batık, 2013). Nowadays, it is thought that people from
all strata spend more time on the internet, due to continuing education from home especially during the covid19 epidemic. In addition, with the advancement of technology, individuals can connect to the internet from
almost anywhere instead of only limited places such as internet cafes and spend time on the internet. In this
context, it is thought that the easier access of individuals to the internet regardless of gender and the increase
in the time spent on the internet during the pandemic process may be efficient on the obtained result.
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According to the results, no significant relationship was found between alcohol and cigarette use and internet
addiction. In the relevant literature, there are studies showing significant differences between internet addiction
and smoking (Mei et al, 2017; Özcan et al., 2020; Sung et al., 2013) and alcohol use (Alaçam et al., 2015; Ko et al,
2008; Yen et al., 2009). In this context, it is thought that the minority of students who use cigarettes and alcohol
among the participants included in the study may have an effect in the absence of a significant relationship
between internet addiction and smoking and alcohol use in the analysis.
Another finding obtained as a result of the analyzes made with demographic information is that there was a
significant relationship between the time spent on the internet and the level of internet addiction. It is known
that as the time spent on the internet increases, internet addiction also increases. In a study conducted by
Eldeleklioğlu and Vural-Batık (2013), it was concluded that there is a positive significant relationship between the
time spent on the internet and internet addiction. Studies in the relevant literature that include the relationship
between internet addiction and the time spent on the internet support the same finding (Akdağ et al., 2014;
Ceyhan, 2011; Ferraro et al., 2007; Lee et al, 2007).
Another finding obtained as a result of the analyzes made within the scope of the study is that there was a
negative relationship between internet addiction and emotional self-awareness. In addition, emotional selfawareness was found to be a predictor of internet addiction. When the relevant literature was examined, no
study was found that examined the relationship between internet addiction and emotional self-awareness.
However, some studies examine the relationship between internet addiction and the concept of "emotional
intelligence" (Salovey & Mayer, 1990), which is a more comprehensive concept and is defined as the ability to
understand, regulate and use emotions of oneself and others. Studies show that there is a negative significant
relationship between internet addiction and emotional intelligence (Ançel et al., 2015; Derya et al., 2019; Far et
al., 2014; Zhulina et al, 2018). In the light of these findings in the literature, it is known that internet addiction is
an obstacle to the development of emotional intelligence. Accordingly, it is seen that the result of low emotional
awareness of individuals with problematic internet use is in accordance with these studies in the literature. It is
thought that the preference of virtual environments instead of face-to-face communication may be effective on
the obtained results with individuals who have poor ability to recognize and distinguish emotions and who have
low ability to give appropriate responses in communication with other people. In this context, it is predicted that
individuals with internet addiction may have low levels of emotional self-awareness due to their emotional
inadequacy.
According to another result obtained from the study, negative relationships were found between internet
addiction and the sub-dimension of self-confident approach, which is one of the styles of coping with stress,
while positive relationships were found between helpless and submissive approach. On the other hand, no
significant relationship was found between the sub-dimensions of optimistic and seeking of social support
approaches and internet addiction. In addition, it was determined that the helpless approach and submissive
approach, which are one of the sub-dimensions of the coping styles, are among the predictors of internet
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addiction. In this context, it was seen that individuals with internet addiction adopt emotion-focused and
ineffective coping styles. As a result of the literature review, it was observed that different coping strategies are
used in studies examining internet addiction and coping styles. It was concluded that there is a negative
significant relationship between internet addiction, problem solving and seeking of social support, which are subdimensions of the coping model used in the study conducted by Reyhanoğlu (2015). In the study of Şeker (2018),
it was concluded that there was a positive and significant relationship between internet addiction and
dysfunctional coping attitudes. In another study, it was determined that problematic internet users use problemsolving coping styles less than non-problematic internet users (Li et al, 2009).
It is seen that the positive significant relationship between internet addiction and emotion-focused coping
strategies obtained within the scope of the current study is coherent with the relevant literature. At this point,
it is thought that individuals use the internet as an escape route to avoid thinking about the situation that causes
stress or to ignore the reality of the situation and this may be an important factor in the formation of internet
addiction. Young (2004) stated that individuals with internet addiction use the internet as an escape method to
cope with the stress they face. However, it is thought that individuals who use dysfunctional coping attitudes to
cope with the problems in their lives may turn to the internet for relaxation in the face of stress by trying to feel
more positive instead of seeking effective solutions to the problem. It is predicted that the fact that the internet
provides more controllable conditions, unlike the real world, may have an impact on individuals' ineffectiveness
in coping with stress and tending to emotion-focused coping strategies. It is seen that the individual does not use
the internet as an avoidance tool when he plays an active role in solving the problem and does not avoid the
problem and tries to develop an effective coping strategy.
As a result, the relationships between internet addiction, emotional self-awareness and coping styles were
revealed in the study. In this context, it has been determined that there is a negative relationship between
internet addiction and emotional self-awareness. While it was found that there was a negative significant
relationship between internet addiction and self-confident approach, which is one of the sub-dimensions of
coping styles, a positive relationship was found between helpless approach and submissive approach. On the
other hand, it was determined that helpless and submissive approach and emotional self-awareness are
predictors of internet addiction.
RECOMMENDATIONS
It was observed that there were some limitations in the current study. Consisting of only university students, the
small sample size and the unbalanced distribution of the male/female ratio in the sample can be counted among
the limitations of the study. In order to increase the generalizability of the results obtained from the current
study, it is thought that it would be beneficial to conduct similar studies with individuals at other age and
education levels. Especially in recent years, the increase in internet usage and internet addiction draws attention.
The increase in internet usage revealed by the sequential cross-sectional study conducted by Durmuş et al. (2018)
is also supported by the data of TSI. When the 2016 and 2020 data of TSI are examined, it is seen that there has
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been an increase about 18% in internet usage in the last 5 years. It is thought that revealing this increase in
different age groups may contribute to the literature. It is also thought that it would be beneficial to improve the
female/male ratio in further studies. It is thought that collecting the data online is also a limitation of the study,
because reaching the participants via the internet causes sampling bias. Applying the questionnaires face to face
to the participants in future studies can eliminate this bias and more objective data can be collected. In addition,
it is thought that it may be beneficial to use Online PhotoVoice (OPV) method, which was developed by Tanhan
and Strack (2020) in order to reach more effective and meaningful results in research.
The internet has a very important place in the lives of individuals. The findings obtained within the scope of the
study also show that the internet has a significant effect on university students. It is thought that providing
trainings to strengthen the skills of coping with stress for students in universities will have positive results. In
addition to this, it is expected that providing training on the negative effects of internet addiction on
psychological health and raising awareness on this issue will have beneficial results.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE DUYGUSAL ÖZFARKINDALIK VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÖZ
Günümüzde internet birçok alanda insanların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternet
kullanımı birçok yararlı etkilerine rağmen kullanımındaki artış nedeniyle bazı insanlar için problem
haline gelebilmektedir. Araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığını
etkilediği düşünülen duygusal öz farkındalık ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkileri
incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 262 kadın ve 150 erkek
olmak üzere toplam 412 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler İnternet Bağımlılığı
Ölçeği, Başa Çıkma Tarzları Ölçeği, A Duygusal Öz Farkındalık Ölçeği-10 ve Kişisel Bilgi Formu ile
toplanmıştır. Araştırmanın verileri bağımsız grup t testi, tek yönlü ANOVA, Pearson Korelasyon
Analizi ve Hiyerarşik Regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda,
internet bağımlılığı ile duygusal öz farkındalık ve stresle başa çıkma tarzlarının alt boyutlarından
kendine güvenli yaklaşım arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunurken, stresle başa çıkma
tarzlarının alt boyutlarından çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım arasında pozitif yönde anlamlı
ilişkiler bulunmuştur. Hiyerarşik regresyon modeline göre, stresle başa çıkma tarzlarının ve
duygusal öz farkındalığın internet bağımlılığının yordayıcıları oldukları belirlenmiştir. Bununla
birlikte internet bağımlılığını en büyük ölçüde yordayan değişkenin çaresiz yaklaşım olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Benzer çalışmaların diğer yaş ve eğitim düzeyindeki bireylerle yapılmasının
ve kadın/erkek oranının iyileştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca gelecek
çalışmalarda verilerin yüz yüze toplanmasının örneklem yanlılığını ortadan kaldırabileceği ve daha
objektif verilere ulaşılmasını sağlayabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Üniversite öğrencileri, internet bağımlılığı, duygusal öz farkındalık, stresle başa
çıkma tarzları.
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GİRİŞ
Günümüzde insanların birçok alanda vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet, tüm dünyada sürekli olarak
yaygınlaşmakta olan bir iletişim ağıdır (Erol, 2021). İnternet sayesinde insanlar, çok sayıda yeni yollarla
başkalarıyla iletişim kurabilmekte ve etkileşim halinde olabilmektedirler. E-kitaplar ve kütüphaneler,
ansiklopediler, gazeteler gibi çok sayıda bilgi ve eğitim fırsatına da çevrimiçi olarak kolayca erişilebilen bireyler,
(Lee, 2009) film izlemek, müzik dinlemek, oyun oynamak ve alışveriş yapmak gibi birçok olanaktan faydalanmak
için de interneti kullanabilmektedirler (Esen, 2010). İnternet kullanımının özellikle COVID-19 salgını sırasında
bireylerin birbirleriyle iletişim kurabilmeleri, eğitim faaliyetlerinin aksamadan sürmesi, kurumların kesintiye
uğramadan hizmetlerine devam edebilmesi ve daha çok evde geçirilen bu zaman zarfında birçok sosyal
aktivitenin gerçekleştirilebilmesi açısından bireylerin yaşamlarını birçok açıdan kolaylaştırabildiği görülmüştür
(Baltacı ve ark., 2020).
İnternet kullanımı birçok yararlı etkilerine rağmen kullanımındaki artış nedeniyle bazı insanlar için problem haline
gelebilmektedir. Yaygın olarak "internet bağımlılığı" (Johansson ve Götestam, 2004; Young, 1996) olarak
isimlendirilen ve internetin aşırı kullanımı nedeniyle bireylerin aile, okul veya iş yaşantılarında sorunlar
yaşamasına neden olan bu durum, “problemli internet kullanımı” (Shapira ve ark., 2000; Yellowlees ve Marks,
2007) ve “patolojik internet kullanımı” (Davis, 2001; Morahan-Martin ve Schumacher, 2000) gibi çeşitli şekillerde
de adlandırılabilmektedir.
Bağımlılık terimi daha çok uyuşturucu ve/veya alkolün sorunlu/aşırı kullanımını ifade etmek için kullanılırken, son
yıllarda çeşitli davranışların da bağımlılık modeline uyduğu tartışılmaktadır (Hagedorn, 2009; Karim ve Chaudhri,
2012; Kim ve Seo, 2013; Mudry ve ark, 2011; Potenza, 2014). Amerikan Bağımlılık Tıbbı Derneği’nin (ASAM) 2019
yılında yaptığı bağımlılık tanımı hem davranışları hem de maddeleri içerecek şekilde genişletilerek “Bağımlılık,
beyin devreleri, genetik, çevre ve bireyin yaşam deneyimleri arasındaki karmaşık etkileşimleri içeren tedavi
edilebilir, kronik bir tıbbi hastalıktır. Bağımlılığı olan kişiler, zararlı sonuçlara rağmen genellikle madde kullanımına
devam eder veya bağımlılığı sürdüren davranışlarda bulunur.” şeklinde yapılmıştır. Bu doğrultuda bağımlılıklar ve
bağımlılık yapan davranışlar, madde bağımlılıkları ve davranışsal bağımlılıklar gibi farklı şekillerde kategorize
edilebilmektedir.
Davranışsal bağımlılıklar arasında yer alan “internet bağımlılığı” terimi ilk olarak Goldberg (1995) tarafından
tanımlanmıştır. Goldberg (1995) Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayısal El Kitabı’nda (APA, 1994) yer alan madde
bağımlılığı tanı ölçütlerini problemli internet kullanımına uyarlayarak internet bağımlılığını ve tanı ölçütlerini
tanımlamaya çalışmıştır. İnternet bağımlılığı ile ilgili ilk kapsamlı araştırmaları yapanlardan biri olan Young (1996)
ise, DSM IV’teki patolojik kumar oynama bozukluğu tanı kriterlerini temel alarak patolojik internet kullanımının
belirlenmesine yönelik bir ölçek hazırlamıştır. Buna göre bireyin, Young’un (1996) belirlediği sekiz kriterden en az
beşini göstermesi gerekmektedir. Bu kriterler arasında bireylerin internetle aşırı meşgul olmaları; internette
geçirdikleri süreye gittikçe daha fazla ihtiyaç duymaları; yoksun kaldıklarında huzursuz, karamsar, depresif veya
sinirli hissetmeleri ve bu durumun aile, iş veya sosyal ortamlarında normal rutinlerinden kopmalarına ve sorun

510

IJOEEC

(International Journal of Eurasian Education and Culture)

Vol: 7, Issue: 16

2022

yaşamalarına neden olması gibi durumlar yer almaktadır. Daha sonraki yıllarda yapılan internet bağımlılığı
tanımlamaları için Anderson, (2001) DSM-IV madde bağımlılığı ölçütlerini temel almış, Shapira ve arkadaşları
(2003) ise tanı için DSM-IV-TR dürtü kontrol bozukluklarının temel alınması gerektiğini savunmuşlardır.
İnternet bağımlılığı, DSM-5’te bir bağımlılık türü olarak yer almamasına rağmen birçok araştırmaya konu
olmaktadır. İnternet bağımlılığının risk ve koruyucu faktörlerinin ele alındığı çalışmalar incelendiğinde Choi ve
arkadaşları (2015) yaptıkları bir çalışmada erkek cinsiyeti, akıllı telefon kullanımı ve kaygının internet bağımlılığı
için risk faktörlerini oluşturduğunu; cesaretin ise koruyucu faktör olduğunu belirtmişlerdir. Başka bir çalışmada
ise, çevrimiçi oyun oynamanın ve sosyal uygulamaların kullanımının internet bağımlılığı riskini arttırdığı, dışa
dönüklük ve vicdanlı olmanın ise koruyucu faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Kuss ve ark., 2013).
İnternet bağımlılığıyla ilişkili durumların araştırıldığı çalışmalar incelendiğinde; özellikle son dönemde içinde
bulunduğumuz Covid-19 pandemi sürecinin bireylerin internet bağımlılıklarını nasıl etkilediğine yönelik birçok
çalışma gerçekleştirildiği görülmektedir. Yapılan çalışmalar ile bireylerin pandemi öncesine göre internet kullanım
oranlarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır (Li ve ark., 2021; Siste ve ark., 2021; Statista, 2021; Sun ve ark., 2020).
Bireylerin evde geçirdikleri sürenin artması, sosyal yaşamlarındaki etkileşimlerinin azalmasına neden olmuştur.
Bu nedenle bu dönemde yaşanabilecek psiko-sosyal problemlerden kaçış yolu olarak internetin kullanılması ve
internette geçirilen sürenin artmasının internet bağımlılığı açısından risk faktörü olabileceği düşünülmektedir
(Baltacı ve ark., 2021).
İnternet bağımlılığı ile ilgili yapılan diğer çalışmalara bakıldığında ise sosyal kaygı, (Jaiswal ve ark. 2020; Weinstein
ve ark., 2015; Yayan ve ark.; 2017) alkol kötüye kullanımı (Ko ve ark., 2008; Yen ve ark., 2009), dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu (Yen ve ark., 2009; Yoo ve ark., 2004; Weinstein ve ark., 2015) ve depresyon (Akın ve
İskender, 2011; Bahrainian ve ark., 2014; Ha ve ark., 2007) ile internet bağımlılığı arasında anlamlı ilişkilerin
olduğu görülmüştür. İnternet bağımlılığı ile akademik performans düşüşünün de önemli ölçüde ilişkili olduğunu
gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (Akhter, 2013; Jiang, 2014). İnternet bağımlılığının tedavisine yönelik
yapılan araştırmalar incelendiğinde farmakolojik tedavilerin (Bernardi & Pallanti, 2009; Li et al., 2008) yanı sıra
farklı psikoterapi yöntemlerinin (Park ve ark., 2014; Zhong ve ark., 2009) kullanıldığı görülmüştür. Bilişsel
davranışçı terapi (Du ve ark., 2010; Li ve ark., 2008; Young, 2007), grup terapisi (Cao ve ark., 2007; Orzack ve ark.,
2006; Zhong ve ark., 2009;) ve aile terapisi (Gong ve ark., 2010; Park ve ark., 2014; Zhong ve ark., 2009) internet
bağımlılığının tedavisinde sıklıkla başvurulan tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Anuradha ve Singh
(2018) tarafından yürütülen çalışmada, bilişsel davranışçı terapinin internet bağımlılığını azaltmada etkili sonuçlar
doğurduğu görülmüştür. Bununla birlikte Cao ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında grup psikoterapisinin
internetin aşırı kullanımını önemli ölçüde azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bu çalışmalarla birlikte, internet
bağımlılığı ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkilerin vurgulandığı çalışmaların da bulunduğu
görülmektedir (Şeker, 2018; Yılmaz, 2016). Ancak internet bağımlılığı ile duygusal öz farkındalık arasındaki ilişkiyi
araştıran çalışmaların olmayışı dikkat çekmektedir.
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İnternet bağımlılığı ile ilişkili olduğu düşünülen stres kavramı, Türk Dil Kurumu’na (2021) göre “ruhsal gerilim”
anlamına gelmektedir. Bilimsel olarak ilk kez 17. yüzyılda fizik düşünürü Robert Hooke tarafından açıklanan stres
sözcüğü, fiziksel bir yapının altına yerleştirilebilecek basınç miktarını veya yükü ifade etmek için kullanılmıştır
(Brosan ve Todd, 2009). Stresin fizikteki bu anlamda kullanılmasından sonra 18. ve 19. yüzyılda anlamı değişerek
objelere, kişiye, organlara veya ruhsal yapıya yönelik olarak güç, baskı gibi anlamlarda kullanılmaya başlanmıştır
(Güçlü, 2001). Stres konusuyla ilgilenen bilim insanlarından biri olan Selye (1956) stresi, insan vücudunun
herhangi bir özel olamayan isteme karşı tepkisi olarak tanımlamıştır. Kişinin yaşanan değişikliklerin üstesinden
gelemediği, zorlandığı ve durumun tehdit edici olduğuna inandığı zamanlarda, fiziksel ve psikolojik olarak ortaya
çıkan bir durum olarak da tanımlanan stres (Lazarus ve Folkman, 1984) genellikle gerginlik, baskı, endişe,
tutarsızlık, sıkıntıya düşme ve kısıtlanma gibi kavramlarla özdeşleşmiştir (Kaya ve Keskin, 2008).
Strese neden olan olay veya durumların olumsuz etkilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla stresle
başa çıkma stratejileri kullanılmaktadır (Ağargün ve ark., 2005). Başa çıkma, probleme yönelik ve duyguya yönelik
olmak üzere iki temel şekilde yapılmaktadır. Probleme yönelik başa çıkma tarzı, stresli durumu değiştirmeye veya
ortadan kaldırmaya yönelik bilişsel ve davranışsal girişimleri içerir. Buna karşılık, duygu odaklı başa çıkma,
durumun ortaya çıkardığı duygusal tepkileri düzenleme girişimlerini içerir. Bu başa çıkma tarzında birey, strese
neden olan durum hakkında düşünmeden uzak durma ya da durumun gerçekliğini görmezden gelme
eğilimindedir (Lazarus ve Folkman, 1984). Duygu odaklı başa çıkmanın problem odaklı başa çıkmaya göre daha az
etkili olduğu ve herhangi bir psikolojik sıkıntı ile ilişkilendirilme olasılığının daha yüksek olduğunu öne süren
araştırmacılar olduğu gibi (Billings ve Moos, 1984; Sigmon ve ark., 1995) bireylerin stresli durumlarla karşı karşıya
kaldıklarında hem probleme hem de duyguya yönelik stresle başa çıkma tarzlarını kullandıklarını ileri süren
görüşler de bulunmaktadır (Aydın, 2003; Yay, 2020).
Probleme yönelik ve duygulara yönelik olarak iki kategoride ele alınan başa çıkma tarzları, kendi içlerinde de
toplam 5 alt gruba ayrılmaktadır. Problem odaklı yaklaşım “kendine güvenli yaklaşım”, “iyimser yaklaşım” ve
“sosyal desteğe başvurma yaklaşımı” olmak üzere üç; duygulara yönelik yaklaşım ise “çaresiz yaklaşım”, “boyun
eğici yaklaşım” olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Problem odaklı yaklaşımlardan kendine güvenli yaklaşım;
kişinin karşılaştığı stres verici durumla baş çıkabilecek güce sahip olduğuna dair kendine olan inancını, iyimser
yaklaşım; kişinin stres durumunda yaşadığı şeyleri pozitif olarak görmeye çalışmasını, sosyal destek arama ise
kişinin stresli olduğunda bu durumu sosyal olarak paylaşarak stresin etkilerini azaltmaya çalışmasını içermektedir.
Duygulara yönelik başa çıkma tarzlarından olan çaresiz yaklaşımda kişi, stresle karşılaştığında içinde bulunduğu
durum ile başa çıkamayacağını düşünmekte; boyun eğici yaklaşımda ise stresle karşılaştığında kişi, savaşmadan
stresin olumsuz etkilerini ve mağlubiyeti kabul etmektedir (Şahin ve Durak, 1995).
Stres ve stresle başa çıkma, güncelliğini koruyan ve çalışılmaya devam edilen konulardan biridir. Yapılan alanyazın
taramasında, stresle başa çıkmanın sıklıkla duygusal zekâ (Deniz ve Yılmaz, 2006; Şahin ve ark., 2009) stres
(Masiran ve ark, 2018), depresif belirtiler (Kaya ve ark., 2007), depresyon (Abdullayev, 2019; Ülev, 2014) ve
anksiyete (Leandro ve Castillo, 2010) ile ilişkisinin araştırıldığı görülmüştür. Başa çıkma stratejileri ile cinsiyet
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arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmalarda, kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla stresle başa çıkmada
daha çok duygusal odaklı başa çıkma tarzlarını kullandıkları, erkek katılımcıların ise stresle karşılaştıklarında
problem odaklı başa çıkma stratejilerini daha fazla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır (Matud, 2004; Ptacek ve
ark., 1994).
İlgili alanyazın incelendiğinde problemli internet kullanımı ile stresle başa çıkmanın birlikte ele alındığı çalışmalara
da rastlanmış, bu çalışmalarda farklı başa çıkma modellerinin kullanıldığı görülmüştür. Reyhanoğlu (2015)
tarafından üniversite öğrencilerinin internete bağımlılık düzeyleri ile sıkıntıya dayanma, başa çıkma stratejileri,
kişilik özellikleri ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmada, erkeklerin internet
bağımlılığı oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, çalışmada kullanılan başa çıkma modelinin alt
boyutlarından olan problem çözme, sosyal destek alma ile internet bağımlılığı arasında negatif yönde anlamlı
ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ergenlerle yapılan başka bir çalışmada, problemli internet kullanım düzeyinin
cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte çalışmada kullanılan başa çıkma modelinin
alt boyutları olan aktif planlama, kaçma-soyutlama (duygusal-eylemsel) ve kabul bilişsel yeniden yapılandırmanın
problemli internet kullanımını anlamlı düzeyde yordadıkları bulunmuştur (Yılmaz, 2016). Şeker (2018) tarafından
yapılan çalışmada ise, internet bağımlılığı ile işlevsel olmayan başa çıkma tutumları arasında istatiksel olarak
anlamlı pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Stres kavramı gibi internet bağımlılığı ile ilişkili olduğu düşünülen bir diğer kavram olan duygusal öz farkındalık
kavramı, bireyin kendisinin ve başkalarının duygularını fark edebilme ve tanıyabilme yeteneğini ifade etmektedir
(Bajgar ve ark., 2005; Croyle ve Waltz, 2002; Fantini-Hauwel ve ark., 2012). Duygusal öz farkındalık, dikkati
duygulara odaklayabilmeyi, duygusal yaşantılar üzerine düşünebilmeyi, duygularla ilgili değerlendirmeler
yapabilmeyi gerektirmektedir (Tatar ve ark., 2018). Duygularını tanıyan kişiler, duygularının kaynağını bilmekte,
duygularını değerlendirebilmekte ve düzenleyebilmektedirler (Boden ve Thompson, 2015). Duygusal farkındalık
seviyeleri düşük olan bireyler, ne hissettiklerini bilmemekte ve ifade edememektedirler (Tanış, 2019).
İlgili alanyazın incelendiğinde, duygusal öz farkındalık seviyesinin düşüklüğünün pek çok klinik durumla ilişkili
olduğu görülmüştür. Depresyon (Boden ve Thompson, 2015; Tanış, 2019), travma sonrası stres bozukluğu,
(Boden ve ark., 2012; Frewen ve ark, 2008) şizofreni, (Baslet ve ark., 2009; D’Antonio ve ark., 2015) kişilik
bozuklukları, (Alioğlu, 2019; Leible ve Snell Jr, 2004) yeme bozuklukları (Moon ve Berenbaum, 2009) ve aleksitimi
(Subic-Wrana ve ark, 2005; Torrado ve ark, 2013; Yılmazörnek, 2019) ile düşük duygusal öz farkındalık arasında
anlamlı düzeyde ilişki bulunmaktadır. İlgili alanyazında duygusal öz farkındalık ile madde bağımlılığı arasındaki
ilişkinin incelendiği bir çalışma bulunmasına karşın (Carton ve ark, 2010), internet bağımlılığı ile ilgili herhangi bir
çalışmaya rastlanılmaması dikkat çekmektedir.
Alan yazın incelendiğinde, internet bağımlılığının pek çok değişkenle ilişkisini ortaya koyan çalışmaların olduğu
görülmektedir. Buna karşın, stresle başa çıkma tarzları ile duygusal öz farkındalık düzeyinin internet bağımlılığı
üzerindeki etkisini araştıran çalışma olmaması dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda mevcut çalışmada internet
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bağımlılığı ile duygusal öz-farkındalık ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkilerin incelenmesinin ilgili
alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığını etkilediği düşünülen değişkenlerden
duygusal öz-farkındalık ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bununla birlikte cinsiyet,
yaş, alkol ve sigara kullanımı gibi demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin ortaya
konması ve mevcut değişkenlerin internet bağımlılığını yordama düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Araştırma Soruları
İlgili alan yazında daha önce yapılmış çalışmaların bulgularına dayalı olarak, mevcut çalışmanın araştırma soruları
şu şekilde oluşturulmuştur:
1-Duygusal öz-farkındalık ile internet bağımlılığı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki var mıdır?
2-Duygu odaklı stresle başa çıkma tarzları ile internet bağımlılığı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki;
problem odaklı stresle başa çıkma tarzları ile internet bağımlılığı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki
var mıdır?
3-Üniversite öğrencilerinde cinsiyet, yaş, alkol ve sigara kullanımı gibi demografik değişkenler ile internet
bağımlılığı arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma var mıdır?
4-Duygusal öz-farkındalık ve stresle başa çıkma tarzları internet bağımlılığını anlamlı düzeyde yordamakta
mıdır?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden olan kesitsel tarama modeline dayalıdır. İki veya daha fazla değişken
arasındaki ilişkileri tanımlamak ve neden-sonuç ilişkilerine ilişkin ipuçları elde etmek amacıyla yapılan ilişkisel
tarama modelinde tasarlanmıştır (Büyüköztürk ve ark., 2008).
Katılımcılar
Araştırma grubu, Türkiye’deki farklı üniversitelerde ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören 262,’si
(%63.6) kadın, 150’si (%36.4) erkek olmak üzere 412 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan
öğrencilerin 46’sı (%11.2) ön lisans, 261’i (% 63,3) lisans ve 105’i (% 25,5) yüksek lisans öğrencisidir. Yaş ortalaması
23.80 olup yaş aralığı 18-49’dur
Araştırmanın örneklemi hakkında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuş, sosyo-demografik özellikler Tablo 1’de
sunulmuştur.
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Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri
N

%

262
150

63.6
36.4

412

100

46
261
105

11,2
63,3
25,5

Evet
Hayır
Alkol Kullanımı
Evet
Hayır
Günlük İnternet Kullanım Saati

85
327

20,6
79,4

81
331

19,7
80,3

0-2 Saat
2-4 Saat
4-6 Saat
6-8 Saat
8 Saatten Fazla

21
89
140
87
75

5,1
21,6
34
21,1
18,2

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
18-49
Eğitim Görülen Düzey
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Sigara Kullanımı

Verilerin Toplanması
Araştırma kapsamında verilerin toplanması için çevrimiçi bir anket formu (Google Formu) oluşturulmuş, bu form
aracılığıyla elektronik ortamda sosyal medya, e-posta gibi çeşitli ağlar üzerinden farklı il ve bölümlerde yer alan
üniversite öğrencilerine ulaşılması hedeflenmiştir. Veriler çevrimiçi olarak toplanacağı için, internete ve sanal
ortama en kolay ulaşabilen üniversite öğrencileri araştırma grubu olarak seçilmiştir.
Veriler toplanmadan önce gerekli izinler (Dicle Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'nun 01.04.2021
tarihli değerlendirme kararı, Etik değerlendirme belgesi sayı numarası: 51872) alınmıştır. Verilerin toplanması
aşamasında katılımcılar araştırmanın içeriği hakkında bilgilendirilmiş ve onam formuna yer verilmiştir. Nisan 2021
ile Mayıs 2021 arasında tamamlanan veri toplama sürecinde toplam 412 gönüllü katılımcıya ulaşılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu
Araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formunda katılımcıların yaş, cinsiyet gibi demografik özelliklerine
ilişkin bilgileri ve interneti daha çok hangi amaç için ve nerede kullandıklarına yönelik bilgiler bulunmaktadır.
İnternet Bağımlılığı Ölçeği
İnternet bağımlılığını ölçmek amacıyla Young (1998) tarafından geliştirilen ve Bayraktar (2001) tarafından
Türkçeye uyarlanan İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) kullanılmıştır. İBÖ 0-5 arası derecelendirilen Likert tipi bir
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ölçektir. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmasında cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.91 olarak bulunmuştur. Bu
çalışma kapsamında yapılan analizler sonucunda cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.91 olarak bulunmuştur.
A Duygusal Öz Farkındalık Ölçeği-10 (A-DÖFÖ-10)
18-71 yaşları arasında 653 kişiye uygulanarak Tatar ve arkadaşları (2018) tarafından geliştirilmiştir. Beşli Likert
tipinde olan ölçek 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan duyguları tanıma, anlama ve fark
etmenin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçek cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,81 olarak bildirilmiştir. Bu
çalışma kapsamında yapılan analizler sonucunda cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ise 0.79 olarak bulunmuştur.
Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ)
Folkman ve Lazarus (1980) tarafından geliştirilen Stresle Başa Çıkma Yolları Envanteri, 68 madde içeren dörtlü
Likert tipinde bir ölçektir. Üniversite öğrencileri için kısaltılmış form olan Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği
(SBÇTÖ) ise Şahin ve Durak (1995) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 30 maddeden oluşan ölçek; kendine güvenli
yaklaşım, çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal desteğe başvurma yaklaşımı olmak
üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar içerisindeki kendine güvenli, iyimser ve sosyal desteğe
başvurma yaklaşımlarından elde edilen puanlar arttıkça kişinin etkili, probleme yönelik ve aktif başa çıkma
stratejilerini kullandığı; çaresiz ve boyun eğici yaklaşım puanları arttıkça da etkisiz, duygulara yönelik ve pasif başa
çıkma stratejilerini kullandığı anlaşılmaktadır. SBÇTÖ’nün güvenirlik çalışması üç ayrı örneklem üzerinde
yapılmıştır. İyimser yaklaşım alt boyutu için cronbach alfa değerinin 0,68 ile 0,49 arasında, kendine güvenli
yaklaşım alt boyutu için cronbach alfa değerinin 0,62 ile 0,80 arasında, çaresiz yaklaşım alt boyutu için cronbach
alfa değerinin 0,64 ile 0,73 arasında, boyun eğici yaklaşım alt boyutu için cronbach alfa değerinin 0,47 ile 0,72
arasında ve sosyal desteğe başvurma alt boyutu için cronbach alfa değerinin 0,45 ile 0,47 arasında değiştiği
saptanmıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan güvenirlik analizinde iyimser yaklaşım alt boyutu için cronbach alfa
değeri 0,77; kendine güvenli yaklaşım alt boyutu için cronbach alfa değeri 0,83; çaresiz yaklaşım alt boyutu için
cronbach alfa değeri 0,79; boyun eğici yaklaşım alt boyutu için cronbach alfa değeri 0,67 ve sosyal desteğe
başvurma alt boyutu için cronbach alfa değeri 0,60 olarak bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Analizler, IBM SPSS-26 (Statistical Package for Social Sciences) programı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaş,
cinsiyet gibi demografik özelliklerine ve interneti daha çok hangi amaç için kullandıklarına ilişkin bilgilerinin
analizinde frekans ve yüzde analizi kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analiz için yeterliliğini belirlemek amacıyla
normallik varsayımları test edilmiş ve tüm değişkenlerin normal dağılım gösterdiği sonucuna varılmıştır. Verilerin
normal dağılım göstermesi ile ilgili olarak basıklık-çarpıklık değerlerinin -1 ile +1 arasında olması gerektiği
belirtilmektedir (Hair ve ark., 2013). Tüm değişkenler normal dağıldığından, verilerin analizinde parametrik testler
kullanılmıştır. Bu kapsamda hipotez testleri için bağımsız örneklem t testi, ANOVA varyans analizleri, pearson
korelasyon ve hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır.
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BULGULAR
Katılımcıların internet kullanım nedenlerine ve internete erişim sağladıkları cihazlara ilişkin bilgiler, Şekil 1 ve
Tablo 2’de sunulmuştur.

Cihazlar
2,4%

0,7%

Akıllı telefon
22,6%

18,9%

Akıllı telefon, Bilgisayar
Akıllı Telefon, Bilgisayar,
Tablet

55,3%

Şekil 1. İnternet Erişiminin Sağlandığı Cihazlar
Şekil 1’de de görüldüğü üzere, katılımcılar internete en fazla akıllı telefon ve bilgisayar (%55,3) üzerinden erişim
sağlamaktadırlar. İnternet erişimlerini tek bir cihaz üzerinden gerçekleştiren bireylerin en fazla akıllı telefonu
(%22,6) tercih ettikleri görülmektedir. Tablo 2’ye bakıldığında ise çalışmaya katılan öğrencilerin en fazla
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube vb. gibi sosyal paylaşım sitelerine girmek amacıyla (%86,4) internet
kullandıkları bilgisine ulaşılmaktadır. Yine araştırma yapmak/eğitsel nedenler (%81,5), iletişim kurmak (%77,6) ve
müzik dinlemek/video izlemek (%76,9), internet kullanımının en önemli nedenleri arasında yer almaktadır.
Tablo 2. İnternet Kullanım Nedenleri
İnternet Kullanım Nedenleri
Sosyal paylaşım sitelerine girmek (Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube vb.)
Araştırma Yapmak/Eğitsel Nedenler

Sayı
356

%
86,4

336

81,5

İletişim kurmak

320

77,6

Müzik dinlemek / video izlemek
Alışveriş yapmak

317
246

76,9
59,7

Resmi işleri yapmak
Oyun oynamak

174
124

42,23
30

İnternet bağımlılığı ile duygusal öz farkındalık ve stresle başa çıkma tarzları değişkenleri arasındaki ilişkinin
analizinden önce ölçek puanları incelenmiş ve betimsel istatistik değerleri Tablo 3’te sunulmuştur. İnternet
bağımlılığının cinsiyet, sigara kullanımı ve alkol kullanımı bakımından farklılaşma gösterip göstermediği bağımsız
örneklem t testi ile incelenmiştir. Bu bağlamda yapılan test sonucunda internet bağımlılığının cinsiyet, alkol ve
sigara kullanımına göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p>.05). İnternet bağımlılığının yaş, gelir durumu,
eğitim düzeyi ve internette geçirilen süre bakımından farklılaşma gösterip göstermediği ise tek yönlü varyans
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analizi (ANOVA) analizi ile incelenmiş; internet bağımlılığının yaş, gelir durumu ve eğitim düzeyi bakımından
farklılaşma göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p>.05). Kullanım saatleri ile internet bağımlılığı arasındaysa
anlamlı farklılaşma görülmüştür (p<.05).
Tablo 3. Ölçeklerden ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları
Değişkenler

N

Art. Ort.

SS

En Düş.

En Yük.

Çar.

Siv.

412
412

1,8819
3,7823

.89154
.67048

.10
2,10

4,40
5,00

,454
,105

-,050
-,759

Kendine Güvenli
Yaklaşım

-,476

-,261

Çaresiz Yaklaşım

,197

-,436

İBÖ
ADÖF-10

SBÇTÖ

-,295

-,410

Boyun Eğici Yaklaşım

İyimser Yaklaşım

412

1,6532

.30278

.93

2,83

,449

,113

Sosyal Destek Arama
Yaklaşımı

-,084

-,306

İnternet bağımlılığı ile duygusal öz farkındalık ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkileri belirlemek için
yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 4'te sunulmuştur. Tablo 4’te görüldüğü üzere, internet bağımlılığı,
duygusal öz farkındalık ve stresle başa çıkma tarzları arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. İnternet bağımlılığı
ile duygusal öz farkındalık (r=-.337, p<.01) ve stresle başa çıkma tarzlarının alt boyutlarından kendine güvenli
yaklaşım (r=-.111, p<.05) arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunurken, stresle başa çıkma tarzlarının alt
boyutlarından çaresiz yaklaşım (r=.430, p<.01) ve boyun eğici yaklaşım (r=.352, p<.01) arasında pozitif yönde
anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca duygusal öz farkındalık ile stresle başa çıkma tarzlarının tüm alt boyutları
arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Duygusal öz farkındalık ile kendine güvenli yaklaşım (r=.339, p<.01) iyimser
yaklaşım (r=.272, p<.01) ve sosyal destek arama yaklaşımı (r=.227, p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler
bulunurken çaresiz yaklaşım (r=–.524, p<.01) ve boyun eğici yaklaşım (r=-.257, p<.01) arasında negatif yönde
anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Tablo 4. İnternet Bağımlılığı İle Duygusal Öz Farkındalık ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkiler
Değişkenler

1

2

3

4

5

İnternet Bağımlılığı (1)

1

Duygusal Öz Farkındalık (2)

-,337**

1

Kendine Güvenli Yaklaşım (3)

-,111*

,339**

1

Çaresiz Yaklaşım (4)

,430**

-,524**

-,330**

1

İyimser Yaklaşım (5)

,014

,272**

,653**

-,264**

1

Boyun Eğici Yaklaşım (6)
Sosyal Destek Arama Yaklaşımı (7)

,352**
-,090

-,257**
,227**

-,078
,015

,481**
-,088

,159**
-,018

6

7

1
-,058

1

Not: *p< .05, **p<.01
Araştırmanın temel sorularından biri, internet bağımlılığının yordayıcılarının belirlenmesidir. Bu amaçla duygusal
öz farkındalık düzeylerinin ve stresle başa çıkma tarzlarının internet bağımlılığını yordama güçleri hiyerarşik
regresyon analiziyle test edilmiş, elde edilen veriler Tablo 5’te sunulmuştur.

518

IJOEEC

(International Journal of Eurasian Education and Culture)

Vol: 7, Issue: 16

2022

Tablo 5. Duygusal Öz Farkındalık ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İnternet Bağımlılık Düzeyini Yordanmasına
İlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları
Model
1

2

3

4

Değişkenler
Sabit
Çaresiz Yaklaşım
Sabit
Çaresiz Yaklaşım
Boyun Eğici
Yaklaşım
Sabit
Çaresiz Yaklaşım

B
1,084
,595
,934

ß
,430
-

t
11,814
9,651
9,457

,469

,340

6,784

,286

,188

3,757

1,846
,360

,261

5,738
4,631

,284

,187

3,773

-,202

-,152

-2,976

Boyun Eğici
Yaklaşım
Duygusal Öz
Farkındalık
Sabit

1,714

-

4,948

Çaresiz Yaklaşım

,378

,273

4,745

,276

,182

3,649

-,217

-,163

-3,125

,078

,049

1,029

Boyun Eğici
Yaklaşım
Duygusal Öz
Farkındalık
Kendine Güvenli
Yaklaşım

R

R2

F

p

,430

,185

93,137

,000

,461

,212

14,117

,000

,479

,229

8,858

,003

,481

,231

1,059

,304

Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılıklarına ilişkin yordayıcı değişkenleri belirlemek amacıyla yapılan
hiyerarşik regresyon analizinde çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım, duygusal öz farkındalık ve kendine güvenli
yaklaşım değişkenleri analize dâhil edilmiştir. Tablo 5’te sunulan analiz sonucuna göre, oluşturulan modelin
üniversite öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerini anlamlı olarak yordadığı görülmektedir. Oluşturulan
model incelendiğinde, çaresiz yaklaşım, boyun eğici yaklaşım, duygusal öz farkındalık ve kendine güvenli yaklaşım
değişkenlerinin üniversite öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerine ilişkin toplam varyansın %23,1 kadarını
açıkladığı görülmektedir (R2 = 0. 231, p<.05). Modelde yer alan değişkenler incelendiğinde, çaresiz yaklaşım,
boyun eğici yaklaşım ve duygusal öz farkındalık değişkenlerinin üniversite öğrencilerinin internet bağımlılık
düzeylerini anlamlı olarak yordadıkları (p<.05) ancak kendine güvenli yaklaşım değişkeninin üniversite
öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerini anlamlı olarak yordamadığı sonucuna ulaşılmıştır (p>.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ
Günümüzde, bilim ve teknolojideki ilerlemelerle birlikte bireylerde daha sık gözlenmeye başlanan internet
bağımlılığı ile ilişkili durumlar merak konusu olmaktadır. Bu bağlamda yapılan mevcut çalışmada üniversite
öğrencilerinin duygusal öz farkındalık düzeyleri ve stresle başa çıkma tarzları ile internet bağımlılıkları arasındaki
ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada internet bağımlılığı ile bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Öncelikle
katılımcıların interneti kullanım amaçları incelenmiş ve sosyal paylaşım sitelerine girmenin, araştırma
yapma/eğitsel nedenlerin, iletişim kurmanın ve müzik dinleme/video izlemenin internet kullanımının en önemli
nedenleri arasında yer aldığı saptanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hane halkı bilgi teknolojileri kullanımı
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araştırması 2020 verileri de bu bulguları destekler niteliktedir. TÜİK 2020 verilerine göre, ülkemizde bireyler
interneti en fazla iletişim kurma (mesajlaşma, sesli veya görüntülü arama yapma), sosyal medya kullanımı, video
izleme ve müzik dinleme gibi amaçlarla kullanmaktadır. İlgili alanyazın incelendiğinde, yapılan bir çalışmada
katılımcıların iletişim, bilgi ve araştırma, mesajlaşma, eğlence, müzik dinleme, film izleme ve oyun oynama gibi
amaçlarla internet kullandığı saptanmıştır (Hawi, 2012). Almarabeh ve arkadaşları tarafından 2016 yılında
gerçekleştirilen çalışmada ise internetin sıklıkla sosyal medya kullanımı, iletişim, bilgi edinme, müzik ve video
izleme/indirme gibi amaçlarla kullanıldığı bildirilmiştir.
İlgili alanyazında, internet bağımlılığının cinsiyet açısından değerlendirildiği çalışmaların farklı bulgular içerdikleri
dikkat çekmektedir. Erkek bireylerin internet bağımlılık düzeylerinin daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar
olmakla birlikte (Akhter, 2013; Bakken ve ark., 2009; Batıgün ve Kılıç, 2011; Li ve Chung, 2004) mevcut çalışmada
olduğu gibi, internet bağımlılığının cinsiyet açısından farklılaşmadığını bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Aslan
ve Yazıcı, 2016; Beranuy ve ark., 2009; Carbonell, 2012; Chang ve Law, 2008; Eldeleklioğlu ve Vural-Batık, 2013).
Günümüzde, özellikle de Covid-19 salgını sırasında eğitim-öğretim hayatına evlerden devam edilmesi nedeniyle,
her kesimden bireyin internette daha fazla zaman geçirdiği düşünülmektedir. Bununla birlikte, teknolojinin
ilerlemesiyle bireyler yalnızca internet kafeler gibi sınırlı yerler yerine hemen her yerden internete
bağlanabilmekte ve internet üzerinde zaman geçirebilmektedir. Bu bağlamda cinsiyetten bağımsız olarak
bireylerin internete erişimlerinin kolaylaşmasının ve pandemi sürecinde internette geçirilen zamanın artmasının
elde edilen sonuç üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.
Elde edilen sonuçlara göre, alkol ve sigara kullanımı ile internet bağımlılığı arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır.
İlgili alanyazında sigara kullanımı (Mei ve ark, 2017; Özcan ve ark., 2020; Sung ve ark., 2013) ve alkol kullanımı
(Alaçam ve ark., 2015; Ko ve ark, 2008; Yen ve ark, 2009) ile internet bağımlılığı arasında anlamlı farklılaşma
gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu bağlamda; çalışmaya dâhil edilen katılımcılar arasında sigara ve alkol
kullanan öğrencilerin azınlıkta oluşunun, yapılan analizde internet bağımlılığı ile sigara ve alkol kullanımı arasında
anlamlı bir ilişki bulunmaması üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.
Demografik bilgiler ile yapılan analizler sonucunda elde edilen bir diğer bulgu, katılımcıların internette geçirdikleri
süre ile internet bağımlılık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu şeklindedir. İnternette geçirilen zaman arttıkça,
internet bağımlılığında da bir artış gözlenmektedir. Eldeleklioğlu ve Vural-Batık (2013) tarafından yapılan bir
çalışmada, internette geçirilen süre ile internet bağımlılığı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. İlgili alanyazında, internet bağımlılığı ile internette geçirilen süre arasındaki ilişkiye yer veren
çalışmalar da aynı bulguyu destekler niteliktedir (Akdağ, 2014; Ceyhan, 2011; Ferraro ve ark, 2007; Lee ve ark,
2007).
Çalışma kapsamında yapılan analizler sonucunda elde edilen diğer bir bulgu internet bağımlılığı ile duygusal öz
farkındalık arasında negatif yönlü bir ilişki olduğudur. Ayrıca duygusal öz farkındalık internet bağımlılığının bir
yordayıcısı olarak bulunmuştur. İlgili alanyazın incelendiğinde, internet bağımlılığı ile duygusal öz farkındalık
arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak duygusal farkındalık kavramının daha geniş
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bir şekilde ele alındığı, kendinin ve başkalarının duygularını anlama, duyguları düzenleme ve kullanma yeteneği
olarak tanımlanan “duygusal zekâ” kavramı (Salovey ve Mayer, 1990) ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin
incelendiği çalışmalar mevcuttur. Yapılan çalışmalar, internet bağımlılığı ile duygusal zekâ arasında negatif yönde
anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir (Ançel ve ark, 2015; Derya ve ark, 2019; Far ve ark, 2014; Zhulina ve ark,
2018). Alanyazındaki bu bulgular ışığında internet bağımlılığının duygusal zekâ gelişiminde bir engel oluşturduğu
bilinmektedir. Bu doğrultuda elde edilen problemli internet kullanımı bulunan bireylerin duygusal farkındalık
düzeylerinin düşük oluşu sonucunun, alan yazındaki bu çalışmalarla uyuştuğu görülmektedir. Elde edilen sonuç
üzerinde, duyguları fark edebilme ve tanıyabilme yeteneği zayıf olan, diğerleriyle kurdukları iletişimde uygun
tepkileri verebilme becerisi düşük olan bireylerin yüz yüze iletişim yerine sanal ortamları tercih edebilme
durumlarının etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, internet bağımlılığı bulunan bireylerin sahip
oldukları duygusal yetersizliğe bağlı olarak duygusal öz farkındalık düzeylerinin düşük olabileceği
öngörülmektedir.
Elde edilen bir başka sonuca göre, internet bağımlılığı ile stresle başa çıkma tarzlarından kendine güvenli yaklaşım
arasında negatif yönlü, çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişkiler
bulunmuştur. Stresle başa çıkma tarzlarından iyimser yaklaşım ile sosyal destek arama alt boyutları ile internet
bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ayrıca, stresle başa çıkma tarzlarından çaresiz yaklaşım
ve boyun eğici yaklaşım alt boyutlarının ise internet bağımlılığının yordayıcıları arasında yer aldıkları
belirlenmiştir. Bu bağlamda internet bağımlılığı bulunan bireylerin duygu odaklı, etkili olmayan başa çıkma
tarzlarını benimsedikleri sonucu karşımıza çıkmaktadır. İlgili alanyazın taraması sonucunda, internet bağımlılığı
ile stresle başa çıkma tarzlarının incelendiği araştırmalarda farklı başa çıkma stratejilerinin kullanıldığı göze
çarpmaktadır. Reyhanoğlu (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışmada kullanılan başa çıkma modelinin alt
boyutlarından olan problem çözme, sosyal destek arama ile internet bağımlılığı arasında negatif yönde anlamlı
ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şeker’in (2018) çalışmasında ise internet bağımlılığı ile işlevsel olmayan başa
çıkma tutumları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir çalışmada da
problemli internet kullanıcılarının problemsiz internet kullanıcılarına göre daha düşük düzeyde problem çözme
başa çıkma stilini kullandıkları saptanmıştır (Li ve ark, 2009).
Mevcut çalışma kapsamında elde edilen internet bağımlılığı ile duygu odaklı başa çıkma stratejileri arasındaki
pozitif yönde anlamlı ilişki sonucunun ilgili alanyazın ile uyumlu olduğu görülmektedir. Bu noktada bireylerin
interneti, strese neden olan durumu düşünmekten kaçınmak veya durumun gerçekliğini göz ardı etmek amacıyla
bir kaçış yolu olarak kullandıkları ve bu durumun internet bağımlılığının oluşması üzerinde önemli bir faktör
olabileceği düşünülmektedir. Young (2004) internet bağımlılığına sahip bireylerin karşılaştıkları stresle baş
edebilmek için interneti bir kaçış yöntemi olarak kullandıklarını belirtmiştir. Bununla birlikte, yaşamlarındaki
sorunlarla başa çıkmak için işlevsel olmayan başa çıkma tutumlarını kullanan bireylerin, problem karşısında etkili
çözüm yolları aramak yerine, daha olumlu hissetmeye çalışarak stres yaşantısı karşısında rahatlama amaçlı
internete yönelebilecekleri düşünülmektedir. İnternetin gerçek dünyadan farklı olarak daha kontrol edilebilir
koşullar sağlamasının, bireylerin stresle başa çıkmada etkili olmayan, duygu odaklı başa çıkma stratejilerine
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yönelmesi üzerinde etkili olabileceği ön görülmektedir. Bireyin problemin çözümünde aktif rol oynadığı ve
sorundan kaçmayıp etkili bir başa çıkma stratejisi geliştirmeye çalıştığı durumlarda ise interneti bir kaçınma aracı
olarak kullanmadığı görülmektedir.
Sonuç olarak, internet bağımlılığı ile duygusal öz farkındalık ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkiler
yapılan çalışma ile ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, internet bağımlılığı ile duygusal öz farkındalık arasında
negatif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. İnternet bağımlılığı ile stresle başa çıkma tarzlarının alt boyutlarından
kendine güvenli yaklaşım arasında negatif yönlü anlamlı ilişki bulunurken, çaresiz yaklaşım ve boyun eğici
yaklaşım arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte, stresle başa çıkma tarzlarından
çaresiz ve boyun eğici yaklaşım ile duygusal öz farkındalığın internet bağımlılığının yordayıcıları oldukları
belirlenmiştir.
ÖNERİLER
Mevcut çalışmada bazı sınırlılıkların bulunduğu görülmektedir. Örneklem grubunun sadece üniversite
öğrencilerinden oluşması, yeterince büyük olmaması ve kadın/erkek oranının dengeli dağılmayışı çalışmanın
sınırlılıkları arasında sayılabilir. Mevcut çalışmadan elde edilen sonuçların genellenebilirliğinin arttırılması için
diğer yaş ve eğitim düzeylerindeki bireyler ile de benzer araştırmaların yürütülmesinin faydalı olabileceği
düşünülmektedir. Özelikle son yıllardaki internet kullanımı ve internet bağımlılığındaki artış dikkat çekmektedir.
Durmuş ve arkadaşlarının (2018) gerçekleştirdikleri ardışık kesitsel çalışma ile de ortaya konan internet
kullanımındaki artışı TÜİK verileri de destekler niteliktedir. TÜİK 2016 ve 2020 verilerine bakıldığında, son 5 yılda
internet kullanımında yaklaşık %18’lik bir artış olduğu görülmektedir. Bu artışın farklı yaş gruplarında ortaya
konulmasının alanyazına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Yine yapılacak olan bu çalışmalardaki
kadın/erkek oranının iyileştirilmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Verilerin çevrimiçi olarak
toplanmasının da çalışma için bir sınırlılık oluşturduğu, katılımcılara internet aracılığıyla ulaşılmasının örneklem
yanlılığının oluşmasına neden olduğu, yapılacak çalışmalarda katılımcılarla yüz yüze görüşülerek anketlerin
uygulanmasını bu yanlılığı ortadan kaldırabileceği ve daha objektif verilerin toplanabileceği düşünülmektedir.
Bununla birlikte yapılacak olan çalışmalarda, Tanhan ve Strack (2020) tarafından araştırmalarda daha etkili ve
anlamlı sonuçlara ulaşmak amacıyla geliştirilen Online Seslifoto (OSF) yönteminin kullanılmasının da faydalı
olabileceği öngörülmektedir.
İnternet, bireylerin hayatlarında oldukça önemli bir yere sahiptir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular da
internetin üniversite öğrencileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bireyler internette
gittikçe daha fazla zaman geçirmekte ve bu durum bazı sorunlara yol açabilmektedir. Üniversitelerde öğrenciler
için stresle başa çıkma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik eğitimler verilmesinin olumlu sonuçlarının olacağı
düşünülmektedir. Bununla birlikte, internet bağımlılığının psikolojik sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik
eğitimler verilmesinin ve bu konuda farkındalık oluşturulmasının yararlı sonuçlarının olacağı beklenmektedir.

522

IJOEEC

(International Journal of Eurasian Education and Culture)

Vol: 7, Issue: 16

2022

Etik Metni
Bu makalede dergi yazım kurallarına, yayın ilkelerine, araştırma ve yayın etiği kurallarına, dergi etik kurallarına
uyulmuştur. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazarlara aittir. Makalenin etik kurul izni
Dicle Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan 01.04.2021 tarih 51872 sayılı kararı ile alınmıştır.
Yazarların Katkı Oranı Beyanı: Bu çalışmada birinci yazarın katkı oranı %35, ikinci yazarın katkı oranı %35, üçüncü
yazarın oranı %30’dur.
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