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Araştırmanın amacı, ergenlerin benlik saygısına ve bazı kişisel değişkenlere
(cinsiyet, ekonomik gelir ve anne- baba tutumları) göre sosyal medya bağımlılığı
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını incelemektir. Araştırmanın
çalışma grubunu, 316 ergen oluşturmaktadır. Araştırmada gerekli verileri elde etmek
için geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan “Rosenberg Benlik Saygısı
Ölçeği” , “Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu” ve “Kişisel
Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi Diskriminant (Ayırıcı
Fonksiyon) Analizi Testi ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, benlik saygısına,
cinsiyete ve annelerinin tutumlarına göre ergenlerin sosyal medya bağımlılığı puan
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak, babalarının
tutumlarına ve ekonomik gelire göre sosyal medya bağımlılığı puan ortalamaları
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
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This study aims to examine the social media addiction levels of adolescents
according to the self-esteem and certain some variables (gender, economic income,
and parents’ attitudes). Participants of the study consist of 316 adolescents. "The
Rosenberg Self-Esteem Inventory", "The Social Media Addiction Scale Short
Form For Adolescents” and “Personal Information Form” were employed to
collect the study data. The data were analyzed by Discriminant Analysis Test. The
study results revealed significant differences between the mean the social media
addiction scores of the adolescents according to self-esteem, gender and mothers’
attitudes. Fathers’ attitudes and economic income, on the other hand, produced no
significant difference between their the social media addiction.
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GİRİŞ
Günümüzde dünya çapında ve çok yaygın olarak internete erişim ve internet kullanımı bulunmaktadır.
İnternete erişim ve internet kullanımıyla birlikte sosyal medya kullanımının da arttığı görülmektedir.
Bloglar, forumlar, iş ağları, fotoğraf paylaşım platformları, sosyal oyunlar, mikrobloglar, sohbet
uygulamaları en sıklıkla kullanılan sosyal medya örnekleri içerisindedir. 2021 yılına kadar, dünya
nüfusunun yaklaşık üçte birinin, yani yaklaşık 3.02 milyar aktif sosyal medya kullanıcısına ulaşması
beklenmektedir (https://www.statista.com, 2019). Milyonlarca internet kullanıcısı, arkadaşlarıyla
bağlantıda kalmak, yeni arkadaşlar bulmak, fotoğraflarını, videolarını ve blog içeriklerini paylaşmak için
sosyal medyayı kullanmaktadır (Kim, Jeong ve Lee, 200). Facebook, WeChat, Instagram, Facebook,
Snapchat, Whatsapp, Twitter, YouTube, Google+, Four Square gibi internet tabanlı sosyal medya
kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, kişilerarası iletişim biçimleri büyük ölçüde değişmiştir.
Sosyal medyanın aşırı kullanımı ile birlikte sosyal medya bağımlılığı ve dolayısıyla internet bağımlığı
ortaya çıkmıştır (Hou, Xiong, Jiang, Song ve Wang, 2019). Sosyal medyaya internet üzerinden erişildiği
için sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı birbirlerinden ayrı düşünülemez (Kuss ve LopezFernandez, 2016). İnternet bağımlılığında, bağımlılık internete değil; içeriğine ve sunduğu olanaklara
yönelik gelişir. Bu nedenle, “internet bağımlılığı” yerine “patolojik internet kullanımı” kavramının daha
uygun olduğu da belirtilmektedir (Okay, 2019). Ayrıca, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı,
dijital oyun bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı vb gibi bağımlılıkların doğrudan teknolojiyle ilişkisi
olduğu için, teknoloji bağımlılığı da vardır (Savcı ve Aysan, 2017). Bu bağımlılıklar, kimyasal maddeye
dayanmayan davranışsal bağımlılıklardır (Evren, 2016). Bu bağımlılıklar, örneğin uyuşturucu madde
(esrar, kokain, eroin vb. gibi) gibi dışarıdan bir kimyasal uyarıcıyı da içermezler. Ancak
yapılmış olan araştırmalarda, bireylerin duygu (limbik) sistemlerini etkilediği ve “iç kimyevi” bir yapıyı
içerdiği görülmüştür. Örneğin, teknolojik araçların kullanımı sırasında belirli bir miktarda mutluluk
(dopamin) hormonunun salgılandığı ortaya konulmuştur. Bu nedenle bireyler, gelişen teknolojiyle
birlikte internette daha çok zaman geçirme isteği duymaktadırlar (Küçükvardar ve Tıngöy, 2018).
Günümüzde, normal internet kullanımı ile problemli ya da patolojik internet kullanımını ayırmanın zor
olduğunu; ve bunun bir bir bozukluk mu yoksa bir davranış örüntüsü mü olduğuna yönelik tartışmaların
olduğu belirtilmektedir (Yalçın ve Karaçetin, 2016). İnternet bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığı,
Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı-DSM 5’de (2014), bozukluk olarak
sınıflandırılmamıştır. “Maddeyle İlişkili Olmayan Bozukluklar” başlığı altında, yalnızca “Kumar
Oynama Bozukluğu” bulunmaktadır.
Alanyazında “internet bağımlılığı” kavramını ilk kez 1996 yılında kullanan ve 1998’de bu açıklamalarını
yeniden revize eden psikiyatrist ve psikofarmakoloji uzmanı olan Dr. Ivan Goldberg’ dir. Goldberg
(1996) “internet bağımlılığı” ve “patolojik bilgisayar kullanımı” kavramlarını kullanmış ve belirtilerini
açıklamıştır. Bir başka araştırmacı olan Young (1999) da, internet bağımlılığını açıklamış ve belirtilerini
şu şekilde tanımlamıştır: internetle meşgul olmak, internette geçirilen sürenin artması, internet
kullanımını kontrol etmek ya da durdurmak için sürekli gösterilen çabanın olması, bu çabayla birlikte
huzursuzluk, karamsarlık ve depresif duygu durumu içinde olma; internet nedeniyle önemli ilişki, iş,
eğitim ya da kariyer fırsatını kaybetme riskini alma, bu yüzden aile üyelerine, terapistlere veya
başkalarına yalan söyleme, ve interneti problemlerden kaçmak ya da olumsuz bir ruh halinden
(örneğin; çaresizlik, suçluluk, endişe,
depresyon gibi) kurtularak, rahatlatmanın bir yolu olarak
kullanmaktır. Sosyal medya bağımlılığı da, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal süreçlerle gelişir. Bireyin
yaşamındaki aile, özel, sosyal, akademik ve iş alanı gibi günlük yaşamında sorunlara yol açar (Griffiths,
2013; Khan, 2018; Tutgun-Ünal, 2015; Young, 1999).
İnternet ve sosyal medya bağımlılığı en çok gençleri tehdit etmektedir (Echeburua ve Corral, 2010).
Çünkü yapılan araştırmalarda sosyal medya kullanımının en çok gençler arasında olduğu görülmektedir
(Kuss ve Griffiths, 2011). Hatta gençler ders sırasında bile birbirleriyle internet üzerinden iletişim
kurmaya çalışmaktadırlar (Khan, 2018). Ayrıca gençler, özellikle de ergenler birbirlerinden ve
çevrelerinden daha çabuk etkilenebilmektedirler (Santrock, 2012). Ergenlik döneminin özellikleri
düşünüldüğünde internetin, özgür, kolay, denetimin az olduğu aktif bir ortamı sunması, emek ve
sorumluluk gerektirmemesi, sosyalleşme ortamını sunması, bir gruba ait olma kolaylığını sağlaması,
kendini ifade etmenin daha kolay olması vb. gibi özellikleriyle bağlayıcı bir etkisi bulunmaktadır (Ögel,
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2014; Akt: Yavuz, 2018). Kimlik arayışında olan ve hala kendilerini tanımaya çalışan ergenler, sosyal
medyayı günlük yaşamlarının merkezine koymaktadırlar (Düvenci, 2012). Fotoğraf paylaşımında
instagramı; video paylaşımında yotube, dailymotion’ı; sosyal ağlara katılmada Facebook, Linked-In’i;
yazı paylaşımında twitter’ı; oyun oynamada secondlife vb gibi sosyal medya araçlarını kullanırlar.
Sosyal medyadan kendileriyle ilgili aldıkları geri bildirimlerle de kendi benlik kavramlarını
şekillendirirler. Bir birey olarak kendi değerini değerlendirir; yani benlik saygısını oluştururlar (Weiten,
Yost Hammer ve Dunn, 2016). Bireyin kendisine biçtiği değer ve kendisini nasıl gördüğü ruhsal iyi
oluşunu, sosyal etkileşimini (Uzun, Yıldırım ve Uzun, 2016) ve benlik saygısını önemli bir biçimde
etkiler. Benlik saygısı yüksek olan ergenlerin kendileri hakkındaki düşünceleri olumludur.
Ulaşabilecekleri amaçları koyarlar. Stresle daha iyi başa çıkarlar (Taylor, Peplau ve Sears, 2012).
Kişilerarası ilişkilerini daha iyi yürütebileceklerini düşünürler (Gerrig ve Zimbardo, 2012). Benlik
saygısı düşük olan ergenlerin ise kendileri hakkındaki düşünceleri olumsuzdur. Karamsar olma
eğiliminde olup, stresle karşılaştıklarında depresyona daha açıktırlar (Taylor, Peplau ve Sears, 2012).
Kişilerarası ilişkilerini iyi bir biçimde yürütebileceklerine ilişkin güvensizlikleri ve şüpheleri vardır
(Gerrig ve Zimbardo, 2012). Benlik saygısı düşük olan ergenler, gerçek yaşamda etkileşim kurmak
yerine sanal dünyada iletişim kurmayı daha çok tercih edebilmektedirler (Kırcaburun, 2016).
Tanımadıkları kişilerle kaygı duymadan iletişim kurabilmekte; kendilerini gizlemeden iletişim
kurabilmekte; yasak olanlara kolayca erişebilme olanağını elde etmekte (Esen ve Gündoğdu, 2010);
daha sosyal görünebilmekte; günlük yaşamda beğeni almadığı halde sosyal medya üzerinden yaptığı
paylaşımlarla beğeni alabilmekte (Tutgun-Ünal, 2015) ve kendilerini olduklarından daha iyi
gösterebilmektedirler. Bu durum, sosyal medya bağımlısı olma riskini artırabilmektedir.
Çeşitli araştırmalar, sosyal medyanın benlik saygısı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin
olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan bazı araştırmalar, sosyal medyanın benlik saygısı üzerinde
olumsuz bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır (Hawi ve Rupert, 2017; Vogel ve diğerleri, 2015; Akt:
Ingólfsdóttir, 2017). Sosyal medya bağımlılığı internette daha fazla zaman harcanmasına ve çalışmaya
daha az zaman harcamasına neden olur. Aşırı sosyal medya kullanımı ergenlerin zaman yönetimini
kesintiye uğratır. Bu da akademik performansı olumsuz etkiler. Ergenlerin dikkatini dağıtarak ve
odaklanmalarını engelleyerek çalışmalarına engel olabilir (Hou, Xiong, Jiang, Song ve Wang,
2019). Akademik başarısı düşen ergenin benlik saygısı da düşebilir. Yapılan araştırmalarda, akademik
başarısı düşük olan öğrencilerin benlik saygılarının da düşük olduğunu göstermektedir (Aryana, 2010).
Hawi ve Rupert (2017) yapmış oldukları araştırmanın sonucunda, benlik saygısı düşük olan bireylerin
sosyal medya kullanımlarının yüksek olduğu bulunmuştur. Her ne kadar birçok araştırma sosyal
medyanın ergenlerin psikolojik işleyişini olumsuz yönde etkilediğini göstermiş olsa da, sosyal medyanın
ergenler üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (Hamm ve diğerleri,
2014; Sanfilippo, 2015). Sosyal medya siteleri, sağlıklı beslenme ve egzersiz gibi sağlıklı yaşam
tarzlarını teşvik etmek için kullanılmış ve etkili olduğu gösterilmiştir (Hamm ve diğ., 2014). Sosyal
medya kullanımı, yeni sosyal ilişkilerin gelişmesine olanak sağlamakta, kişilerarası haberleşmeyi ve
iletişimi kolaylaştırmakta ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmektedir (Savcı ve Aysan, 2017). Yaşanan
yakın çevrenin dışındaki başka yerlere ilişkin bilgileri sunması ve olumlu sosyal davranış modellerini
sunması ile de ergenler üzerinde olumlu etkileri oluşturabilmektedir (Santrock, 2012). Sosyal medyanın
benlik saygısı düşük olanların sosyal kaygılarını azalttığını da göstermektedir (Joinson, 2004; Akt:
Ingólfsdóttir, 2017). Valkenburg, Peter ve Schouten (2006) yapmış oldukları araştırmanın sonucunda,
sosyal medyadan profilleriyle ilgili olumlu geri bildirim alan ergenlerin benlik saygısı ve iyilik halinin
yüksek çıktığını; olumsuz geri bildirim alan ergenlerin benlik saygısı ve iyilik halinin düşük olduğunu
bulmuşlardır.
Bu araştırmanın amacı da, liseye devam eden ergenlerin benlik saygısına ve bazı kişisel değişkenlere
(cinsiyet, ekonomik gelir, algılanan anne ve baba tutumları) göre sosyal medya bağımlılığı düzeylerinin
incelenmesidir.

YÖNTEM
Araştırma, liseye devam eden ergenlerin benlik saygısına ve bazı kişisel değişkenlere göre sosyal medya
bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının incelenmesini amaçlayan betimsel
ve nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Araştırmanın bir amacı betimlemek, diğer amacı da nedensel
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ilişkileri bulmaktır (Balcı, 2010). Araştırmada, veri toplama araçları ile birlikte “Bilgilendirilmiş Onay
Formu” da uygulanmıştır. Katılımcılardan ve lise yönetiminden onay alınmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu, “uygun örnekleme” yoluyla seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu,
İstanbul ilinin Avrupa yakasındaki özel bir liseye devam eden 316 ergen oluşturmaktadır. Çalışma
grubu, klinik olmayan bir gruptur.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada gerekli verileri elde etmek için geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan “Rosenberg
Benlik Saygısı Ölçeği” , “Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu” ve “Kişisel Bilgi
Formu” kullanılmıştır. Bu ölçekler sırası ile aşağıda açıklanmıştır.
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, ergenlerin benlik saygısı düzeylerini belirlemek amacıyla Rosenberg
(1965) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, 63 maddeden ve 12 alt ölçekten oluşmaktadır. Benlik saygısını
doğrudan ölçen “Benlik Saygısı Alt Ölçeği” 10 maddelik, dört’lü Likert tipidir. Ölçekten alınan en
yüksek değer bireyin kendine ilişkin benlik saygısının yüksek olduğunu, en düşük değer ise benlik
saygısının düşük olduğunu göstermektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır.
Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin güvenirlik çalışması için hesaplanmış olan Cronbach Alfa Katsayısı
10 madde için .75 olarak bulunmuştur. Ölçüt-bağımlı geçerlik; liseli öğrenciler üzerinde yapılmştır.
Öğrencilerin benlik saygısı alt testinden aldukları puanlara bakılmıştır. Bu puanlar, düşük, orta ve
yüksek şeklinde sınıflandırılmıştır. Öğrenci görüşmelerinin değerlendirilmesinde öğrencilerin benlik
saygıları düşük, orta ve yüksek şeklinde sınıflandırılmıştır. Ölçek ve görüşme sonuçları arasındaki
uygunluk Pearson Momentler Çarpımı ile hesaplanmış ve geçerlilik katsayısı .71 bulunmuştur. Yapı
geçerliliği; kontrol gurupları, psikotik ve nevrotik arasındaki farklar t testi ile sınanmıştır. Kontrol
grubunda benlik saygısının yüksek olduğu; psikotiklerde orta ve düşük benlik saygısı oranlarının eşit
olduğu; nevrotiklerde ise benlik saygısının orta derecede olduğu görülmüştür. Ki-kare testinin
sonucunda, kontrol grubu ile hasta arasında benlik saygısı dağılımının anlamlı bir farklılık gösterdiği
belulunmuştur (Öner, 1994; Akt: Yiğit, 2010).
Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu
Ölçek, Van den Eijnden, Lemmens ve Valkenburg (2016) tarafından sosyal medya bağımlılığını ölçmek
amacı ile geliştirmiştir. Ölçeğin kültürümüze uyarlama çalışması, Taş (2017) tarafından 376 lise
öğrencisi üzerinden yapılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. . Ölçeğin
güvenirlik çalışması için Cronbach Alfa Katsayısı .76’dır. Ölçeğin yapı geçerlik çalışması için
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 35’ini açıklayan, tek
faktörlü ve dokuz maddelik bir yapı elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinde ölçeğin tek boyutlu
yapısının iyi uyum verdiği görülmüştür [AGFI=.93, CFI=.93, S-RMR=.045, IFI=.93, RMSEA=.058,
RMR=.009, GFI=.96, NNFI=.91, x2=61.29, df=27, x2/df=2.27]. Faktör yük değerleri .66 ile .52 arasında
değişmiştir. Bartlett Küresellik Testi x2 değeri: 587.545 ve Kaiser-Meyer-Olkin Testi değeri .84
şeklinde bulunmuştur. Yüksek puan alanların sosyal medya bağımlılık düzeyi, yüksek olarak
değerlendirilmektedir.
Kişisel Bilgi Formu
Kişisel Bilgi Formu, ergenlerin cinsiyetine, ekonomik gelirlerine ve algıladıkları anne- baba tutumlarına
yönelik bilgileri elde etmek için oluşturulan soruları içermektedir.
Verilerin Analizi
Verilerin çözümlenmesinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Öncelikle, bağımsız değişken
olan “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği”nden elde edilen puanların ortalaması bulunmuştur. Ortalama
-/+ Standart Sapma olarak, ortalamanın üzerinde olan puanlar 1 (bir), ortalamanın altında olan puanlar
0 (sıfır) olarak kodlanmıştır. Böylece sürekli değişkenler, süreksiz değişkene çevrilmiştir. Yüksek
puan alan gruptaki ergenler benlik saygısı düzeyi yüksek olanlar; düşük puan alan gruptaki ergenler
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benlik saygısı düzeyi düşük olarak değerlendirilmiştir. Orta gruptaki ergenler için analiz
yapılmamıştır.
Problemin çözümü için “Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği”nden elde edilen puanların
normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için alınan puanların çarpıklık katsayılarına
(Skewness) ve basıklık (Kurtosis) katsayılarına bakılmıştır. Varyans-kovaryans eşitliği Box's M Testi ile
sınanmıştır. Sistematik hatalara neden olan otokorelasyonun olup olmadığını görmek için, DurbinWatson Testi yapılmıştır. Ayrıca, bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı sorunu olup olmadığını
belirlemek için Tolerans Değerlerine ve VIF-Varyans Artış Değerlerine de bakılmıştır. Verilerin
çözümlenmesi Diskriminant (Ayırıcı) Analiz Testi ile yapılmıştır. Bu araştırmada diskriminant analizinin
amacı, sosyal medya bağımlılığı puan ortalamlarının benlik saygısına, cinsiyete, ekonomik gelire, anne
tutumuna ve baba tutumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Diskriminant
analizinde, her bireyin nicel değişkene ilişkin bir puanı ya da puanları olmalıdır. Ayrıca, bu bireylerin
grup üyeliğini gösteren sınıflamalı (kategorik) değişkene ilişkin bir değere de sahip olması gereklidir.
Diskriminant analizinde, nicel değişkenler yani puanlar, bağımsız değişkenler/ayırıcı
değişkenler/yordayıcı değişkenler olarak ifade edilirler. Grup üyeliğini gösteren sınıflamalı (kategorik)
değişken ise “bağımlı değişken” ya da “ölçüt değişken” olarak isimlendirilir. Bu durum, örneğin;
MANOVA açısından düşünüldüğünde, tam tersi şeklindedir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk,
2016). Araştırmada, anlamlılık düzeyi. 05 olarak alınmıştır.

BULGULAR
Problemin çözümü için öncelikle “Ergenler İçin Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu”ndan
elde edilen puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için alınan puanların çarpıklık
katsayılarına (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) katsayılarına bakılmış ve sonuçları Tablo1.’de
gösterilmiştir.
Tablo1. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinin Normallik Dağılımı
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Değişken
Sosyal Medya Bağımlılığı

n
316

Skewness (Çarpıklık)
.71

Kurtosis (Basıklık)
.29

Tablo 1.’de görüldüğü gibi Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinin toplam puanlarının çarpıklık katsayısı
Skewness= .71; basıklık katsayısı Kurtosis= .29’dur. Bu sonuçlara göre çarpıklık (Skewness) ve basıklık
katsayısının (Kurtosis) normalden sapmadığı görülmektedir. Herhangi bir veri grubunda çarpıklık ve
basıklık değerinin +2, -2 aralığında olması da genellikle kabul edilebilir bir durum olarak görülmektedir
(George ve Mallery, 2010). Normal dağılımın yanısıra, örneklem büyüklüğü yeterlidir. Varyanskovaryans eşitliği Box's M testi ile sınanmıştır. Benlik saygısı (Box’s M= 10.30, p<.05) için varyanskovaryans eşitliği sağlanmamıştır.Ancak, varyans-kovaryans eşitliği sağlanmadığı durumlarda da
diskriminant analizi yapılmaktadır (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016). Tabachnick ve Fidell
(2015), örneklem büyüklüğü yeterliyse, Box M Testinin aşırı katı olduğu için kritik bir önem
taşımadığını belirtmektedirler. Cinsiyet (Box’s M= .12, p>.05), ekonomik gelir (Box’s M= 3.85, p>.05),
anne tutumu (Box’s M= 4.72, p>.05) ve baba tutumu (Box’s M= 4.56, p>.05) için varyans-kovaryans
eşitliği sağlanmıştır. Sistematik hatalara neden olan otokorelasyonun olup olmadığını görmek için,
Durbin-WatsonTesti yapılmıştır. Genellikle, 1.50-2.50 Durbin-Watson Testi değeri, otokorelasyon
olmadığını gösterir (Taşdan ve Erdem, 2010). Benlik saygısı ve sosyal medya bağımlılığı için DW=1.80;
cinsiyet ve sosyal medya bağımlılığı için DW=1.88; ekonomik gelir ve sosyal medya bağımlılığı için
DW=1.82; anne tutumu ve sosyal medya bağımlılığı için DW=1.87; baba tutumu ve sosyal medya
bağımlılığı için DW=1.85 olarak otokorelasyon olmadığı görülmüştür. Ayrıca, bağımsız değişkenler
arasında çoklu bağlantı sorunu olup olmadığını belirlemek için yapılmış olan analizler sonucunda,
Tolerans Değerleri=1.00, VIF-Varyans Artış Değerleri=1.00 olarak bulunmuştur. VIF-Varyans Artış
Değerlerinin 10’dan büyük olmaması, tolerans değerlerinin 30 değerini geçmemesi istatistiksel olarak
beklenir (Kutsal ve Bilge, 2012). Analizler sonucunda, çoklu bağlantı sorununun olmadığı görülmüştür.
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Araştırmada, “ergenlerin benlik saygısına göre sosyal medya bağımlılığı düzeyleri anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?” sorusunun yanıtı aranmıştır. Yanıta ulaşmak için ergenlerin sosyal medya
bağımlılık puanlarının benlik saygısına göre anlamlı olarak farklılık gösterip göstermediğine yönelik
Diskriminant (Ayırıcı) Analizi Testi yapılmış ve sonuçları Tablo 2.’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Benlik Saygısı İçin Hesaplanan Fonksiyona İlişkin Kanonik Diskriminant (Ayırma)
Fonksiyon Testi Sonuçları
Fonksiyon

Özdeğer

%
Varyans

1

.09

Kanonik
Korelasyon

100

Faktörler

.30

Wilks’

X2

Sd

p

Lambda
.910

25.46

1

Standartlaştırılmış
Kanonik
Diskriminant
Fonksiyonu Katsayıları

Yapı Matrisi

1

Sosyal
Bağımlılığı

Medya

1

Sosyal
Bağımlılığı

Medya

n

X

SS

Benlik Saygısı Düşük

142

3.47

2.66

Benlik Saygısı Yüksek

131

1.98

2.03

.00

Doğru Sınıflandırma Oranı: %62.6
Tablo 2.’de görüldüğü gibi, bir fonksiyon üretilmiştir. Diskriminant analizinde, bir ya da daha fazla
sayıda nicel yordayıcı değişkenin/bağımsız değişkenin doğrusal kombinasyonu ile diskriminant
fonksiyonu oluşturulur (örtük değişken). Olası fonksiyon sayısı 1’dir. Diskriminant fonksiyonun ne
kadar önemli olduğunun değerlendirilmesinde özdeğer, kanonik korelasyon ve Wilks Lambda (λ)
değerleri dikkate alınır (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016). Tablo 2.’de görüldüğü gibi, 1
fonksiyon üretilmiştir. Birinci fonksiyonun özdeğeri, .09 olup, düşük değerdedir. Kanonik Diskriminant
(Ayırma) Fonksiyon Testinin özdeğeri kesin bir değer olmamakla birlikte .40’dan büyük olması “iyi”
olarak kabul edilir (Çakmak ve Gürdal, 2015).
Tablo 2.’de görüldüğü gibi, diskriminant/ayırma fonksiyonunun kanonik korelasyon değeri birinci
fonksiyon için .30’ dur. Kanonik korelasyon, bağımlı değişkene (benlik saygısı düzeyine) göre
oluşturulan gruplarla, diskriminant fonksiyonu (yordayıcı değişken-bağımsız değişken olan sosyal
medya bağımlılığı) arasındaki ilişkidir. Eğer, kanonik korelayon sıfırsa, gruplarla fonksiyon arasında
ilişki yoktur. Korelasyon ne kadar büyükse ilişki de yüksek olur (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk,
2016). Kanonik korelasyon değerinin karesi, açıklama yüzdesini vermektedir. Kurulan modelde elde
edilen birinci diskriminant fonksiyonu, grupların ayrılmasını %09 oranında açıklamakta olup; % 09
oranında etkili olduğu sonucunu göstermektedir.
Tablo 2.’de görüldüğü gibi, benlik saygısı için üretilen fonksiyonun anlamlı olup olmadığını belirlemek
için Wilks Lambda (λ) Testi ve Ki-Kare (X2) Testi değerleri incelenmiştir. Analiz sonucunda birinci
fonksiyon için Wilks Lambda (λ) Testi=.910 ve X2=25.46, p< .00 olarak bulunmuştur. Üretilen
fonksiyonun Wilks’ Lambda Testine yönelik Ki-Kare (X2) değeri anlamlı çıkmıştır. Bu durumda,
fonksiyonun ayırma gücü anlamlı derecede yüksek olup, gruplar bir ayırma fonksiyonu ile ayrılabilirler.
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Standartlaştırılmış Kanonik Diskriminant Fonksiyonu katsayılarında küçük değerler, düşük katkıyı
gösterir. Büyük değerler, büyük katkıyı gösterir (Siyez ve Kaya, 2011). Yapı matrisi ise bağımsız
değişkenlerin öneminin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu matris, her bir bağımsız değişkeninyordayıcı değişkenin (sosyal medya bağımlılığı) diskriminant fonksiyonu ile korelasyonunu gösterir.
Tablo 2’de görülen Standartlaştırılmış Kanonik Diskriminant Fonksiyonu Katsayısı incelendiğinde,
birinci fonksiyon üzerinde SKDFK= 1; ve yapı matrisi YM=1’dir. Tablo 2’de görüldüğü gibi, birinci
fonksiyonda benlik saygısı düşük olan ergenlerin sosyal medya bağımlılığı puan ortalaması X = 3.47;
benlik saygısı yüksek olan ergenlerin sosyal medya bağımlılığı puan ortalaması X = 1.98’dir. Benlik
saygısı düşük olan ergenlerin sosyal medya bağımlılığı puan ortalaması, benlik saygısı yüksek olan
ergenlerin sosyal medya bağımlılığı puan ortalamasından daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca analiz için doğru
sınıflandırma olasılığı da, %62.6’dır.
Araştırmada, “ergenlerin cinsiyetine göre sosyal medya bağımlılığı düzeyleri anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?” sorusunun yanıtı aranmıştır. Yanıta ulaşmak için ergenlerin sosyal medya
bağımlılığı puanlarının cinsiyete göre anlamlı olarak farklılık gösterip göstermediğine yönelik
Diskriminant (Ayırıcı) Analizi Testi uygulanmış ve sonuç Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Cinsiyet İçin Hesaplanan Fonksiyona İlişkin Kanonik Diskriminant (Ayırma) Fonksiyon
Testi Sonuçları
Fonksiyon

Özdeğer

%
Varyans

1

.05

Faktörler

100

Kanonik
Korelasyon

Wilks’

.21

.955

X2

Sd

p

1

.00

Lambda
14.30

Standartlaştırılmış Kanonik
Diskriminant
Fonksiyonu
Katsayıları

Yapı Matrisi

1

1

Sosyal Medya Bağımlılığı

n

X

SS

Kız Ergen

141

3.24

2.44

Erkek Ergen

175

2.20

2.37

Doğru Sınıflandırma Oranı: %59.8
Tablo 3’de görüldüğü gibi, bir fonksiyon üretilmiştir. Birinci fonksiyonun özdeğeri, .05 olup, düşük
değerdedir. Tablo 3.’de görüldüğü gibi, diskriminant/ayırma fonksiyonunun kanonik korelasyon değeri
birinci fonksiyon için .21’ dir. Eğer, kanonik korelayon sıfırsa, gruplarla fonksiyon arasında ilişki yoktur.
Korelasyon ne kadar büyükse ilişki de yüksek olur (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016).
Kanonik korelasyon değerinin karesi, açıklama yüzdesini vermektedir. Kurulan modelde elde edilen
birinci diskriminant fonksiyonu, grupların ayrılmasını % 05 oranında açıklamakta olup; % 05 oranında
etkili olduğu sonucunu göstermektedir.
Tablo 3’de görüldüğü gibi, cinsiyet için üretilen fonksiyonun anlamlı olup olmadığını belirlemek için
Wilks Lambda (λ) Testi ve Ki-Kare (X2) Testi değerleri incelenmiştir. Analiz sonucunda birinci
fonksiyon için Wilks Lambda (λ) Testi=.955 ve X2=14.30, p< .00 olarak bulunmuştur. Üretilen
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fonksiyonun Wilks’ Lambda Testine yönelik Ki-Kare (X2) değeri anlamlı çıkmıştır. Bu durumda,
fonksiyonun ayırma gücü anlamlı derecede yüksek olup, gruplar bir ayırma fonksiyonu ile ayrılabilirler.
Standartlaştırılmış Kanonik Diskriminant Fonksiyonu katsayılarında küçük değerler, düşük katkıyı
gösterir. Büyük değerler, büyük katkıyı gösterir (Siyez ve Kaya, 2011). Yapı matrisi ise bağımsız
değişkenlerin öneminin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu matris, her bir bağımsız değişkeninyordayıcı değişkenin (sosyal medya bağımlılığı) diskriminant fonksiyonu ile korelasyonunu gösterir.
Tablo 3.’de görülen Standartlaştırılmış Kanonik Diskriminant Fonksiyonu Katsayısı incelendiğinde,
birinci fonksiyon üzerinde SKDFK= 1 ve yapı matrisi YM=1’dir. Tablo 3.’de görüldüğü gibi, birinci
fonksiyonda kız ergenlerin sosyal medya bağımlılığı puan ortalaması X = 3.24; erkek ergenlerin sosyal
medya bağımlılığı puan ortalaması X = 2.20’dir. Kız ergenlerin sosyal medya bağımlılığı puan
ortalaması, erkek ergenlerin sosyal medya bağımlılığı puan ortalamasından daha yüksek çıkmıştır.
Ayrıca analiz için doğru sınıflandırma olasılığı da, % 59.8’dir.
Araştırmada, “ekonomik gelire göre ergenlerin sosyal medya bağımlılığı düzeyleri anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?” sorusunun yanıtı aranmıştır. Yanıta ulaşmak için ergenlerin sosyal medya
bağımlılığı puanlarının ekonomik gelire göre anlamlı olarak farklılık gösterip göstermediğine yönelik
Diskriminant (Ayırıcı) Analizi Testi uygulanmış ve sonuç Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4. Ekonomik Gelir İçin Hesaplanan Fonksiyona İlişkin, Kanonik Diskriminant (Ayırma)
Fonksiyon Testi Sonuçları
Fonksiyon

Özdeğer

%
Varyans

1

.01

100

Kanonik
Korelasyon

Wilks’

.09

.993

X2

Sd

p

2.34

3

.51

Lambda

Tablo 4’de görüldüğü gibi, bir fonksiyon üretilmiştir. Birinci fonksiyonun özdeğeri, .01 olup, düşük
değerdedir. Tablo 4’de görüldüğü gibi, diskriminant/ayırma fonksiyonunun kanonik korelasyon değeri
birinci fonksiyon için .09’ dur. Eğer, kanonik korelayon sıfırsa, gruplarla fonksiyon arasında ilişki
yoktur. Korelasyon ne kadar büyükse ilişki de yüksek olur (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016).
Kanonik korelasyon değerinin karesi, açıklama yüzdesini vermektedir. Kurulan modelde elde edilen
birinci diskriminant fonksiyonu, grupların ayrılmasını % 01 oranında açıklamakta olup; % 01 oranında
etkili olduğu sonucunu göstermektedir.
Tablo 4’de görüldüğü gibi, ekonomik gelir için üretilen fonksiyonun anlamlı olup olmadığını belirlemek
için Wilks Lambda (λ) Testi ve Ki-Kare (X2) Testi değerleri incelenmiştir. Analiz sonucunda birinci
fonksiyon için Wilks Lambda (λ) Testi=.993 ve X2=2.34, p> .05 olarak bulunmuştur. Üretilen
fonksiyonun Wilks’ Lambda Testine yönelik Ki-Kare (X2) değeri anlamlı çıkmamıştır. Fonksiyonun
ayırma gücü anlamlı çıkmamış; gruplar bir ayırma fonksiyonu ile ayrılmamıştır. Bu bulgu, ekonomik
gelire göre ergenlerin sosyal medya bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını
göstermektedir.
Araştırmada, “algılanan anne ve baba tutumlarına göre ergenlerin sosyal medya bağımlılığı düzeyleri
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” sorusunun yanıtı aranmıştır. Yanıta ulaşmak için ergenlerin
sosyal medya bağımlılığı puanlarının algılanan anne ve baba tutumlarına göre anlamlı olarak farklılık
gösterip göstermediğine yönelik Diskriminant (Ayırıcı) Analizi Testi uygulanmış ve sonuç Tablo 5’de
gösterilmiştir.
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Tablo 5. Algılanan Anne ve Baba Tutumları İçin Hesaplanan Fonksiyona İlişkin Kanonik
Diskriminant (Ayırma) Fonksiyon Testi Sonuçları

Anne Tutumu

Fonksiyon

Özdeğer

%
Varyans

1

Baba Tutumu

Fonksiyon

Wilks’

X2

Sd

p

Lambda

.05

100

.22

.953

15.20.

2

.00

Özdeğer

%

Kanonik
Korelasyon

Wilks’

X2

Sd

p

.09

.991

2.81

2

.25

Varyans
1

Kanonik
Korelasyon

.01

100

Lambda

Anne Tutumu

Faktörler

Standartlaştırılmış
Kanonik
Diskriminant
Fonksiyonu Katsayıları

Yapı Matrisi

372
Sosyal Medya Bağımlılığı

1

Anne Tutumu

n

X

SS

Anne İlgili-Sevgi Dolu

291

2.53

2.33

Anne İlgisiz

18

4.83

3.11

Anne Otoriter

7

2.71

3.30

1

Doğru Sınıflandırma Oranı: %53.5
Tablo 5’de görüldüğü gibi, algılanan anne tutumu için bir fonksiyon üretilmiştir. Birinci fonksiyonun
özdeğeri, .05 olup, düşük değerdedir. Tablo 5’de görüldüğü gibi, diskriminant/ayırma fonksiyonunun
kanonik korelasyon değeri birinci fonksiyon için .22’ dir. Eğer, kanonik korelayon sıfırsa, gruplarla
fonksiyon arasında ilişki yoktur. Korelasyon ne kadar büyükse ilişki de yüksek olur (Çokluk,
Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016). Kanonik korelasyon değerinin karesi, açıklama yüzdesini
vermektedir. Kurulan modelde elde edilen birinci diskriminant fonksiyonu, grupların ayrılmasında %
05 oranında açıklamakta olup; % 05 oranında etkili olduğu sonucunu göstermektedir. Tablo 5’de
görüldüğü gibi, algılanan anne tutumu için üretilen fonksiyonun anlamlı olup olmadığını belirlemek için
Wilks Lambda (λ) Testi ve Ki-Kare (X2) Testi değerleri incelenmiştir. Analiz sonucunda birinci
fonksiyon için Wilks Lambda (λ) Testi=.953 ve X2=15.20, p< .00 olarak bulunmuştur. Üretilen
fonksiyonun Wilks’ Lambda Testine yönelik Ki-Kare (X2) değeri anlamlı çıkmıştır. Bu bulgu, algılanan
anne tutumuna göre ergenlerin sosyal medya bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
olduğunu göstermektedir.
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Tablo 5’de görüldüğü gibi, algılanan baba tutumu için bir fonksiyon üretilmiştir. Birinci fonksiyonun
özdeğeri, .01 olup, düşük değerdedir. Tablo 5’de görüldüğü gibi, diskriminant/ayırma fonksiyonunun
kanonik korelasyon değeri birinci fonksiyon için .09’ dur. Eğer, kanonik korelayon sıfırsa, gruplarla
fonksiyon arasında ilişki yoktur. Korelasyon ne kadar büyükse ilişki de yüksek olur (Çokluk,
Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2016). Kanonik korelasyon değerinin karesi, açıklama yüzdesini
vermektedir. Kurulan modelde elde edilen birinci diskriminant fonksiyonu, grupların ayrılmasında %
01 oranında açıklamakta olup; %01 oranında etkili olduğu sonucunu göstermektedir. Tablo 5’de
görüldüğü gibi, algılanan baba tutumu için üretilen fonksiyonun anlamlı olup olmadığını belirlemek için
Wilks Lambda (λ) Testi ve Ki-Kare (X2) Testi değerleri incelenmiştir. Analiz sonucunda birinci
fonksiyon için Wilks Lambda (λ) Testi=.991 ve X2=2.81, p> .05 olarak bulunmuştur. Üretilen
fonksiyonun Wilks’ Lambda Testine yönelik Ki-Kare (X2) değeri anlamlı çıkmamıştır. Bu durumda,
fonksiyonun ayırma gücü anlamlı çıkmamış; gruplar bir ayırma fonksiyonu ile ayrılmamıştır. Bu bulgu,
algılanan baba tutumuna göre ergenlerin sosyal medya bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
olmadığını göstermektedir.
Tablo 5’de görüldüğü gibi, algılalan anne tutumu için üretilen fonksiyonun Wilks’ Lambda Testine
yönelik Ki-Kare (X2) değeri anlamlı çıkmıştır. Algılanan anne tutumu için, Standartlaştırılmış Kanonik
Diskriminant Fonksiyonu Katsayıları ve Yapı Matrisi hesaplanmış ve sonuçlar yine Tablo 5.’de
gösterilmiştir. Ayrıca, Tablo 5’de, algılanan anne tutumuna göre sosyal medya bağımlılık puan
ortalamaları ve standart sapmaları da gösterilmiştir. Standartlaştırılmış Kanonik Diskriminant
Fonksiyonu katsayılarında küçük değerler, düşük katkıyı gösterir. Büyük değerler, büyük katkıyı gösterir
(Siyez ve Kaya, 2011). Yapı matrisi ise bağımsız değişkenlerin öneminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Bu matris, her bir bağımsız değişkenin- yordayıcı değişkenin (sosyal medya bağımlılığı) diskriminant
fonksiyonu ile korelasyonunu gösterir. Tablo 5’de görülen Standartlaştırılmış Kanonik Diskriminant
Fonksiyonu Katsayısı incelendiğinde, birinci fonksiyon üzerinde SKDFK= 1 ve yapı matrisi YM=1’dir.
Tablo 5’de görüldüğü gibi, birinci fonksiyonda algılanan anne tutumu ilgili ve sevgi dolu olan ergenlerin
sosyal medya bağımlılığı puan ortalaması X = 2.53; anne tutumu ilgisiz olan ergenlerin sosyal medya
bağımlılığı puan ortalaması X = 4.83; ve anne tutumu otoriter olan ergenlerin sosyal medya bağımlılığı
puan ortalaması X = 2.71’dir. Bu bulgulardan, algılanan anne tutumu ilgili ve sevgi dolu olan ergenlerin
sosyal medya bağımlılığı düzeyinin en düşük çıktığı; algılanan anne tutumu ilgisiz olan ergenlerin sosyal
medya bağımlılığı düzeyinin en yüksek çıktığı görülmektedir. Ayrıca analiz için doğru sınıflandırma
olasılığı da, %53.5’dur. Öte yandan Tablo 5’de görüldüğü gibi, algılanan baba tutumlarına göre
ergenlerin sosyal medya bağımlılığı düzeylerinde anlamlı bir farklılık çıkmamıştır.
TARTIŞMA
Araştırmamızın sonucunda, düşük benlik saygısına sahip olan ergenlerin sosyal medya bağımlılık
düzeylerinin, yüksek benlik saygısına sahip olan ergenlerinkinden anlamlı olarak yüksek olduğu
bulunmuştur. Bu bulgu, düşük benlik saygısına sahip olan ergenlerin sosyal medya bağımlılık
düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Ergenler üzerinde yapılmış olan çeşitli
araştırmaların sonucunda, benlik saygısıyla günlük internet kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı
arasında (Kırcaburun, 2016); benlik saygısıyla sosyal medya bağımlılığı (Hawi ve Rupert, 2017);
sosyal medya ağlarının aşırı kullanımı (Malo-Cerrato, Martín-Perpiñá ve Viñas-Poch, 2018); bilgisayar
bağımlılığı (Demirli ve Aydıner, 2017); problemli internet kullanımı (Banyai, Zsila, Kira´ly ve ark.,
2017); ve internet bağımlılığı (Yıldırım, 2016) arasında negatif ilişkiler bulunmuştur. Ingólfsdóttir
(2017) yapmış olduğu araştırmanın sonucunda, benlik saygısı düşük olan ergenlerin sosyal medyada
geçirdikleri sürenin daha fazla olduğunu bulmuştur. Bu araştırma sonuçları benlik saygısı azaldıkça,
sosyal medya bağımlılığının, internet bağımlılığının, bilgisayar bağımlılığının ve aşırı sosyal medya
kullanımının arttığını göstermektedir. Uzun, Yıldırım ve Uzun’un (2016) dikkat eksikliği ve
hiperaktivite tanısını almış olan ergenler üzerinde yapmış oldukları araştırmanın sonucunda benlik
saygısı düşük olan ergenlerin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğunu bulmuşlardır.
Şahin ve Kumcağız’ın (2017) üniversite öğrencileri üzerinde yapmış oldukları araştırmaların
sonucunda da, düşük benlik saygısına sahip olan bireylerin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin daha
yüksek düzeyde olduğunu bulmuşlardır. Bu araştırmalar, araştırmamızın bulgusunu desteklemektedir.
Öte yandan, Artan (2017), üniversite öğrencileri üzerinde yapmış olduğu araştırmanın sonucunda,
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sosyal medya kullanım süresi fazla olan bireylerin olumlu benlik şemasının daha yüksek olduğunu
bulmuştur. Özellikle sosyal medyadan kendileriyle ilgili olumlu geri bildirim alan bireyler sosyal
medyayı daha fazla kullanabilmektedirler. Sosyal medya, çok çeşitli içeriğiyle bireylerin kendilerini
başkalarıyla sosyal karşılaştırma olanağını da verir. Bu da sosyal medya kullanımının fazlalaşmasına
neden olabilir. Valkenburg, Peter ve Schouten (2006) yapmış oldukları araştırmanın sonucunda da,
sosyal medyadan profilleriyle ilgili olumlu geri bildirim alan ergenlerin benlik saygısının yüksek
olduğunu bulmuşlardır.
Araştırmamızın sonucunda, kız ergenlerin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin, erkek
ergenlerinkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Alanyazında, kız ergenlerde
problemli sosyal medya kullanımının erkek ergenlere göre daha fazla olduğu belirtilmektedir (Banyai,
Zsila, Kira´ly ve ark., 2017). Malo-Cerrato, Martín-Perpiñá ve Viñas-Poch’ın (2018) yapmış oldukları
araştırmanın sonucunda, kız ergenlerde sosyal medya ağlarının aşırı kullanımı, erkek ergenlere göre
daha yüksek bulunmuştur. Çayırlı (2018), Tutgun-Ünal (2015), yapmış oldukları araştırmaların
sonucunda, sosyal medya kullanımının kadınlarda daha fazla olduğunu bulmuştur. Öte yandan,
Büyükşahin-Çevik ve Çelikkaleli (2010) ergenler üzerinde ve Çiftçi’nin (2018) üniversite öğrencileri
üzerinde yapmış olduğu araştırmalarının sonucunda erkeklerin sosyal medya bağımlılık düzeyinin
yüksek olduğu bulunmuştur. Aydıner’in (2017) yapmış olduğu araştırmanın sonucunda, erkek
ergenlerin bilgisayar bağımlılığı düzeylerinin kız ergenlere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu
bulunmuştur. Ancak, Yıldırım’ın (2016) yapmış olduğu araştırmanın sonucunda, cinsiyete göre
ergenlerin internet bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Baz’ın (2018)
üniversite öğrencileri üzerinde yapmış olduğu araştırmanın sonucunda, cinsiyete göre sosyal medya
bağımlılığı; Yaygır’ın (2018) cinsiyete göre internet bağımlılığı arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. Rollero, Daniele ve Tartaglia (2019) yapmış oldukları araştırmanın sonucunda,
erkeklerin iletişim kurmak ve düşüncelerini paylaşmak için sosyal ağ sitelerini kadınlara oranla daha
fazla kullandıklarını bulmuşlardır. Yapılmış olan araştırmalarda görüldüğü gibi, cinsiyete göre sosyal
medya bağımlılığı, internet bağımlılığı ve kullanım süresinde farklı sonuçlar elde edilmiştir.
Araştırmamızın sonucunda, ergenlerin ekonomik gelirine göre sosyal medya bağımlılığı düzeyleri
arasında anlamlı olarak farklılık göstermediği bulunmuştur. Araştırmamızın bulgularını destekleyen
Yıldırım’ın (2016) yapmış olduğu araştırmanın sonucunda, ekonomik gelire göre ergenlerin internet
bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Üniversite öğrencileri üzerinde
yapılmış olan araştırmaların sonucunda, ekonomik gelire göre sosyal medya bağımlılığı (Baz, 2018) ve
internet bağımlılığı (Yaygır, 2018) arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Günümüzde ülkemizde
de internetin ucuzlaması ve internete erişimin kolaylaşması ile birlikte internete ve sosyal medyaya
ulaşım ve kullanımı kolaylaşmıştır. Nitekim TÜİK Raporuna (2018) göre, bireylerin %83,8’i evden
internete erişim imkânına sahiptir. Bundan dolayı, ergenlerin ekonomik gelirine göre sosyal medya
bağımlılığı düzeyleri arasından anlamlı bir farklılık bulunmamış olabilir.
Araştırmamızın sonucunda, ergenlerin algılanan anne tutumlarına göre sosyal medya bağımlılığı
düzeylerinin anlamlı olarak farklılık gösterdiği bulunmuştur. Algılanan anne tutumu ilgili-sevgi dolu
olan, demokratik olan ergenlerin sosyal medya bağımlılığı düzeylerinin, anne tutumu ilgisiz olan
ergenlerinkinden anlamlı olarak düşük olduğu bulunmuştur. Ancak, ergenlerin algılanan baba
tutumlarına göre sosyal medya bağımlılığı düzeyleri arasında anlamlı olarak farklılık göstermediği
bulunmuştur. Büyükşahin-Çevik ve Çelikkaleli’nin (2010) ergenler üzerinde yapmış olduğu
araştırmanın sonucunda da, anne baba tutumu ilgisiz olan ergenlerin internet bağımlılık düzeyi en
yüksek çıkmıştır. Anne babanın ilgisiz olması, çocuğuyla yeterli sürede sağlıklı iletişim kurmadığının
bir göstergesidir. Bu durumda, ergen sosyal medya üzerinden uzun saatler iletişim kurmakta; ve
geçirdiği sürenin farkında olmamaktadır. Demir (2016), ergenler üzerinde yapmış olduğu araştırmanın
sonucunda, ergenlerin aile içi konuşulan konulardan sıkıldıklarını, aileleri oldukları zamanlarda bile
sosyal medyada olan olayları merak ettiklerini bulmuştur. Bu durum, ergenlerin sosyal medyayı daha
fazla kullanmalarına neden olmaktadır.
Araştırma bulgularımızı genel olarak değerlendirdiğimizde, benlik saygısının, cinsiyetin, anne
tutumlarının sosyal medya bağımlılığını etkilediği görülmektedir. Ergenlik dönemi, sosyal yakınlık
gereksinimlerinin artmasıyla birlikte sosyal ilişkilerin önem kazandığı bir dönemdir. Bu açıdan, okul
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psikolojik danışmanlarının ergenlerin özellikle benlik saygılarını, iletişim becerilerini, problem çözme
becerilerini geliştirici psikoeğitim çalışmalarını yapmaları; ayrıca, sosyal medya kullanımının yararları
ve zararları konularında bilgilendirici çalışmaları yapmaları çok önemli görünmektedir. Ergenlerin
gerçek yaşamda iletişim kurma ile sanal ortamda iletişim kurma arasındaki farklılıkları öğrenmelerine
de yardımcı olunmalıdır. Sosyal medya kullanımının ve bağımlılığının azaltılması için ergenlerin spor,
resim, müzik, tiyatro, geziler, kulüp çalışmaları vb etkinlikleri yapmaları konusunda teşvik edilmeleri;
hobi edinmelerinin sağlanması da çok önemlidir. Sosyal medya kullanımı yoğun olduğu için, sosyal
medya kullanımının özellikle “olumlu yönde” olmasını teşvik etmek gerekir. Sosyal medya ile
öğrenciler ödevleri ve projeleri için bilgi ve düşünce paylaşımında bulunurlar; işbirliği yapmayı
öğrenirler; yabancı dil öğrenirler; sosyal yardım projelerini başlatırlar; yeni ürünlerin, farklı yerlerin ve
ülkelerin tanıtımı sayesinde fikir sahibi olurlar.
Ayrıca, okul psikolojik danışmanlarının anne babalara yönelik olarak iletişim becerileri, olumlu benlik,
sosyal medya kullanımının yararları ve zararları konularında bilgilendirici çalışmaları yapmaları da
gerekmektedir.
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