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Öz 
Araştırmanın amacı ergenlerde akıllı telefon bağımlılığını özdenetim açısından ince-
lemektir. Araştırma betimsel bir araştırmadır ve tarama modeli kullanılmıştır. Araş-
tırmanın örneklemi Kütahya ili Simav ilçesinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 
868 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgiler 
Formu, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu ve Özdenetim Ölçeği kullanıl-
mıştır. Araştırmanın sonucunda ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı düzeyi ile özde-
netim düzeyi arasında orta düzeyde negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Ergen-
lerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyi cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermezken; 
akıllı telefon kullanım süresine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Ergenlerin öz-
denetim düzeyi ve özdenetimin her bir alt boyutu cinsiyete anlamlı farklılık göster-
memektedir. Çalışmanın son bölümünde ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile öz-
denetim düzeyleri arasındaki ilişki, akıllı telefon bağımlılığı ve özdenetim düzeyleri-
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nin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı alanyazın çerçevesinde tartışıl-
mış, yorumlanmış ve alana katkı sağlayabilecek öneriler sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Telefon; Akıllı telefon; Bağımlılık; Akıllı telefon bağımlılığı; 
Özdenetim. 

 

The Examination of Smart Phone Addiction  

in Adolescents in terms of Self Control 

 

Abstract 
The aim of the study is to examine smartphone addiction in adoles-
cents in terms of self-control. The research is a descriptive research 
and the survey model was used. The sample of the research consists 
of 868 high school students selected by appropriate sampling 
method from Simav district of Kütahya Province. Personal Infor-
mation Form, Smart Phone Addiction Scale-Short Version and Self 
Control Scale was used as data collection tool. As a result of the 
study, a moderately negative relationship was found between the 
level of smartphone addiction in adolescents and the level of self 
control. While adolescents’ level of smartphone addiction does not 
differ significantly depending on gender, smartphone usage time 
varies significantly. Adolescents’ self control level and each subdi-
mension of self control don’t differ according to gender and class 
level. In the last part of the study, recomendations were discussed, 
interpreted and contributed to the field in the context of the area, 
whether the relationship between smartphone addiction and self 
control levels, smartphone addiction and self control levels varied 
according to certain variables in adolescents.  
Keywords: Phone; Smart phone; Addiction; Smart phone addic-
tion; Self control. 

Extended Summary 
Purpose 

Today, smartphones are rapidly evolving and spreading. While 
smartphones have positive effects such as making people’s lives easier, it’s 
also possible to see the negative effects due to overuse (Şata, Çelik, Ertürk ve 
Taş, 2016). Smart technologies, which were used only as a means of commu-
nication in the past, lost their vehicle charecterictics, causing significant 
changes in people’s lives and habits and their effects continue (Bulduklu and 



Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 2020, 10(2), 705-730  707 

Özer, 2016). Smartphones give young people the opportunity to hide them-
selves in adolescence and the lack of any control system in the virtual envi-
ronment causes young people to engage in negative and harmful behaviour by 
opening fake accounts (Peker and Eroğlu, 2015). The entering smartphones’ 
into our lifes causes psychologic and sociologic problems, causes phobic dis-
orders among psychologic problems (Erdem, Türen and Kalkın, 2017). The 
smartphone sers who meet with the fact of social media develops the addiction 
to the smartphones because of the features like controlling the social media, 
following up, sharing photos, following people, sharing private life and meet-
ing new people (Yücelten, 2016). Smartphone addiction is explained as un-
controlled phone use, omission of daily life activities, permanent act of phone 
control, control lose (Kwon, Kim, Cho and Yang, 2013). 

Self control is the capacity fort he individual to initiate, stop or postpone 
purpose-orientes actions according to time and conditions, adjustthe intensity, 
frequency and duration of verbal and motor actionsin social or educational 
environments, and adopt and modify himself (Karoly, 1993; Kopp, 1982; 
Tangney, Baumeister and Boone, 2004). Self control causes individuals to get 
positive and negative results in their lifes. Success in self control makes easier 
for people to control their life, keep their nerves under control, keep promises 
they give, go on their diet, say no to alcohol, save money, overcome their 
works and keep secrets (Tangney, Baumeister and Boone, 2004). On the other 
hand, failure in self control is defined as inability of making decisions and set 
going the general aims in a consistent way (Fujita, 2011). 

Smart phone addiction occurs as a result of a person’s use smart phone 
excessively and aimlessly because of not controlling himself/herself and not 
be able to start action consistently. Because of this, the aim of this research is 
to examine the smart phone addiction of adolescents in terms of self control. 
It is also aimed to specify the smart phone addiction in teenagers and the level 
of self control, the sitution of difference of smart phone addiction according 
to gender and duration of smart phone use, the difference of self control ac-
cording to gender. It is thougt that the results contribute the solution of the 
problems by the way of bringing new perspective to the subject.  

Method  
Survey model is used in this study. The universe of this research is 

Kütahya province and the sample is the high school students (9th,10th,11th,12th 
grades) that studied in 2017-2018 educational year in the district Simav in 
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Kütahya province. In this study, the appropriate sampling method was used 
for the purpose of preventing the lose of money, time and workforce. While 
evaluating the data forms, the missing and wrong filled forms are taken out, 
868 forms are evaluated. In this study three data collection tools were used 
including Personal Information Form to learn the personal information, The 
Scale of Smartphone Addiction-Short Version to measure the smart phone ad-
diction level and The Scale of Self Control to measure the level of self control. 
After applying the scales, the datas are analysed with the programme, SPSS 
21.0. 

Results  
As a result, low-level smart phone addiction in the 55.2% of adoles-

cents, medium-level smart phone addiction in the 38.2% of adolescents and 
high-level smartphone addiction in the 6.6% of adolescents is observed. The 
low-level self control in the 1.7% of adolescents, the medium-level self con-
trol in the 74.5% of adolescents, the high-level self control in the 23.7% of 
adolescents is observed. The smart phones addicition of adolescents and the 
level of self control shows differerence to gender meaningfully. According to 
this, it can be said that the smart phone addiction level is higher in the adoles-
cents whose smart phone use duration is 4-8 hours in comparison with those 
whose smart phone use duration is 1-4 hours, the adolescents whose smart 
phone use duration is 8-12 hours in comparison with whose use duration 1-4 
hours, the adolescents whose smart phone use duration is 12 hours and more 
in comparison with 1-4 hours, the adolescents whose smart phone use duration 
is 12 hourse in comparison with 1-4 hours. As a result, a meaningful relation 
in negative way is found between smartphone addiction level and self control 
level in adolescents. 

Conclusion  
According to the result of the research, it can be said that most of the 

adolescents are low level smart phone addicts and the self control level is me-
dium level. It can be said that gender is not an effective factor in smart phone 
addiction level and self control, the more smart phone use duration increases 
the more smart phone addiction risk increases. As a result, it can be said that 
smart phone addiction in adolescents and self control effects each other nega-
tively, while one of them increases the other decreases. 

Giriş 
Akıllı telefonlar, sıradan mobil telefonlara göre bilgi işlem kabiliyetine 
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sahip olan, kişiselleştirilmeye uygun bilgisayar özelliklerinin eklenerek tasar-
lanan donanımlı ve gelişmiş bir iletişim cihazlarıdır (Ada ve Tatlı, 2013; Sü-
ler, 2016). Teknolojinin ucuzlaması ve cezbedici özellikleri nedeniyle ergen-
lerde akıllı telefon kullanımı yaygınlaşmakta ve akıllı telefonlar günlük yaşa-
mın vazgeçilmezleri haline gelmektedir. Akıllı telefonlar aracılığıyla bilgisa-
yarda işlemler hızlı bir şekilde yapılabilmekte, zaman ve maliyetten tasarruf 
edilmektedir. Akıllı telefonlar gençlerin yaşamlarını kolaylaştırmasının ya-
nında bir takım olumsuz etkilere de sahiptir. Bu nedenle var olan durum tespit 
edilerek gerekli önlemler alınmalıdır. Tespit edilen soruna yönelik çözümler 
geliştirilmelidir. Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığını özdenetim açısından 
incelemeyi ve bu doğrultuda öneriler geliştirmeyi amaçlayan bu araştırmada 
ergenlerin akıllı telefon kullanmasında kendilerini kontrol ederek özdenetim-
lerini sağlayabilecek düzeyde olup olmadıkları belirlenecektir. Alanyazında 
akıllı telefon bağımlılığının özdenetim açısından incelendiği bir çalışmanın 
olmaması araştırmayı önemli kılmaktadır. Ayrıca bu çalışma ile psikoloji bi-
limine, alanyazına, eğitimcilere ve ailelere katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Akıllı Telefon Bağımlılığı 
 Günümüzde internetin yoğun bir şekilde kullanılması, sadece bilgisa-
yarlar aracılığıyla ulaşılan internete akıllı telefonlarla her an erişim sağlana-
bilmesi, akıllı telefonlara ulaşımın kolay olması, insanların yorulmadan ihti-
yaçlarını karşılayabilmeleri, akıllı telefonların geniş ve dokunmatik ekran ara 
yüzleri sayesinde etkileşimin artması ve sosyal medyanın çekiciliği nedeniyle 
akıllı telefon insanların hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. 
Akıllı telefonların çok geniş bir kitle tarafından kullanılması ve sağladığı uy-
gulamalar bireyler için akıllı telefonları bir ihtiyaç haline getirmektedir (Yu-
sufoğlu, 2017; Yücelten, 2016). Günlük hayatta iletişimin yanında İnternet 
erişimi, e-posta veya anlık mesaj yollama, fotoğraf çekme, fotoğraf düzen-
leme, sosyal medyada paylaşma, oyun oynama, TV izleme, gazete okuma vb. 
işlemler akıllı telefonlar aracılığıyla yapılmaktadır (Şatave ark., 2016; Özko-
çak, 2016). 

Duygusal, zihinsel ya da fizyolojik tepkilerin gerçekleşmesine neden 
olan maddeye alışma, bir eylemi bırakma ya da uygulama noktasında kişinin 
kendi dürtülerini kontrol edememesi bağımlılık olarak tanımlanabilir (Byun 
ve ark., 2009). Bağımlılık, madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılık olmak 
üzere ikiye ayrılır. Davranışsal bağımlılık, bir maddeye bağımlı olmadan 
madde arayışı içeren davranışların patolojik kullanım özelliklerinde görülen 
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bulgularla ilişkili olduğu bağımlılıktır (Sevindik, 2011). Akıllı telefon bağım-
lılığı ise bireyin kontrolsüz bir şekilde akıllı telefonunu kullanması, bu ne-
denle günlük aktivitelerini ihmal etmesi, sürekli akıllı telefonunu kontrol et-
mesi, tolerans geliştirmesi, şiddetli istek ve kontrol kaybı yaşaması, ruh hali-
nin ve sosyal ilişkilerinin bozulmasına rağmen haz elde etmek amacıyla yapı-
lan davranışsal bağımlılıktır (Dirik, 2016; Süler, 2016).  

Akıllı telefonların birçok ilgi çekici özellikleri vardır. Bu özellikler do-
yum sağladığında kişi davranışı arttırmakta ve daha sonra kişi olumsuzluktan 
kurtulmak ve haz almak için o davranışı yapmaya devam etmektedir. Akıllı 
telefon bağımlılığında da yaşanan bu durum davranışçı öğrenme yaklaşımı ile 
açıklanmaktadır (Deniz, 2014). Davranışçı öğrenme yaklaşımına göre kişi 
eğer davranışın ardından hoşa giden bir durum ve doyum elde ediyorsa ya da 
davranış, sıkıntı ve gerginlik gibi olumsuz bir davranıştan kurtulmaya yardım 
ediyorsa davranış artar ve kişi olumsuzluktan kurtulmak, doyum ve haz almak 
için o davranışı yapmaya devam eder (Cüceloğlu, 1993). Akıllı telefon bağım-
lılığında da kişi yaptığı davranışın sonucunda haz ve doyum aldığı, sosyal ya-
şamındaki sıkıntılardan kurtulduğu için davranışı yapmaya devam etmektedir. 

İnternet ve buna bağlı gelişen bilişim teknolojileri, akıllı telefon bağım-
lılığını beraberinde getirmiştir. Oyun, sohbet, porno gibi internet temelli faa-
liyetlerin, ilaç ve madde kullanımındaki bağımlılığa benzer etkileri olduğu 
tespit edilmiştir (Kwon ve ark., 2013). DSM-IV (2005)’te bağımlılık kimyasal 
madde kullanımı ile açıklanırken DSM-V (2014)’te madde ile ilişkili bozuk-
luklar ve bağımlılık bozuklukları olarak ele alınmıştır. Kumar oynama bozuk-
luğu madde kullanım bozukluklarının yarattığı benzer belirtilere sahip olması 
sebebiyle, madde ile ilişkili bozukluklar ve bağımlılık bozuklukları kapsa-
mında ele alınmıştır. DSM-V (2014)’e göre akıllı telefon, oyun, internet ve 
diğer bağımlılık türlerinin belirtilerine bakıldığında problemli akılı telefon 
kullanımı bağımlılık olarak değerlendirilmektedir.  

Akıllı Telefon Bağımlılığının Etkileri 
Akıllı telefonlar getirdiği kolaylıklar nedeniyle hayatımızın bir parçası 

olmasının yanında göz ardı edilemeyecek birtakım olumsuzluklara yol açmak-
tadır. Akıllı telefonları kullanarak gençler, sözde sosyalleşirken gerçek ya-
şamda bireyselleşmektedirler (Şata ve ark., 2016). Ergenlik dönemindeki 
gençlere akıllı telefonların kendini gizleme fırsatı vermesi ve sanal ortamda 
herhangi bir denetim sisteminin olmaması nedeniyle gençler sahte hesaplar 
açma, zararlı e-postalar gönderme, başkalarına hakaret etme gibi bir takım 
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olumsuz ve zararlı davranışlar göstermek için akıllı telefonları kullandıkları 
belirtilmektedir (Peker ve Eroğlu, 2015). Sosyal medya gerçeği ile tanışan 
akıllı telefon kullanıcıları sosyal medyayı kontrol etme, takip etme, fotoğraf 
paylaşma, kişileri takip etme, özel hayatı paylaşma ve yeni kişilerle tanışma 
gibi özellikler nedeniyle akıllı telefonlara bağımlılık geliştirmektedirler (Yü-
celten, 2016).  

Gençlerin akıllı telefonu aşırı kullanmalarının depresyon, saldırganlık, 
uyku bozukluğu, akademik başarısızlık, sigara ve alkol kullanımı ile ilişkisi 
olduğu saptanmıştır (Süler, 2016). Ergenlerin akıllı telefon bağımlılıklarının 
saldırganlık davranışı üzerindeki etkileri adlı çalışmada Shinse ve Baek 
(2013) tarafından akıllı telefon bağımlılığının saldırganlık davranışına neden 
olduğu belirlenmiştir. Akıllı telefonun aşırı ve kontrolsüz kullanımı, ergenle-
rin saldırganlığını arttırmakta, eşyalara ve insanlara zarar vermelerine yol aç-
maktadır. Jinoh (2014), dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtisi olan çocuk-
ların %8’inin akıllı telefon bağımlılığı riski taşıdığını belirtmektedir ve bu du-
rum akıllı telefon bağımlılığının çocukların dikkatini ve hiperaktifliğini olum-
suz etkilediğini göstermektedir. 

Akıllı telefonların aşırı ve kontrolsüz bir şekilde kullanılması bazı sos-
yal sorunlara yol açmaktadır. Akıllı telefonlar sözlü iletişimin dışında farklı 
iletişim fırsatları sunduğu için utangaç insanların rahatsız oldukları durumlar-
dan kaçınmasına imkân vermektedir (Bian ve Leung, 2014). Yüz yüze iletişim 
yerine sosyal ağlar ile online iletişim kurulmasına imkân veren akıllı telefon-
lar, yalnız, utangaç ve sosyal kaygı yaşayan insanların ilk başvurdukları araç-
lardır. Yapılan araştırma sonuçları akıllı telefonların, insanları yalnızlaştırdığı 
ve utangaç kişilik özelliklerine sahip olmasına neden olduğunu doğrulamak-
tadır ve sosyal kaygı yaşayan insanlar akıllı telefonlar aracılığıyla iletişim ku-
rarak kendilerini istedikleri gibi göstermeye çalışmaktadır (Aktaş ve Yılmaz, 
2017; Yılmaz, Şar ve Civan, 2015).  

Akıllı telefonlar öğrencilerin okul hayatlarını olumsuz etkileyerek ba-
şarılarının düşmesine ve ekonomik anlamda gereksiz harcamalar yapmalarına 
neden olmaktadır. Öğrencilerin çoğunun akıllı telefonları öğrenim faaliyetle-
rinin dışında günde en az 3-5 saat kullanmaları zaman kaybına ve maddi ka-
yıplara neden olmaktadır. Öğrencilerin ders çalışırken akıllı telefonu yanında 
bulundurmaları verimli ders çalışmalarını engellemekte ve dikkat dağınıklı-
ğına neden olmaktadır. Sonuç olarak öğrencilerde akıllı telefon tutkusunun 
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artması ve akıllı telefonlarla çok zaman geçirme akademik başarısızlığı bera-
berinde getirmektedir. Ayrıca yeni donanımlı akıllı telefonların piyasaya çık-
ması ve akıllı telefonların cezbedici özelliklere sahip olması insanların ihti-
yaçları olmamasına rağmen akıllı telefon alıp israfa girmesine neden olmak-
tadır (Gümüş ve Örgev, 2015). 

Akıllı telefonların insan sağlığını da olumsuz etkilemektedir ve akıllı 
telefonların kandaki toksinlerin ve proteinlerin beyne ulaşmasını engelleyen 
savunma mekanizmalarını ortadan kaldırdığı, yüksek tansiyon, baş ağrısı, de-
ride yanma, baş dönmesi, geçici işitme aksaklıkları, kalp ritminde bozukluk, 
sersemleme, unutkanlık, kulak çınlaması, refleks zafiyeti, yorgunluk ve dikkat 
dağınıklığına neden olduğu saptanmıştır. Akıllı telefonlarının uzun süreli kul-
lanımına bağlı olarak ise parkinson, alzheimer, multiple sclerosis (MS), beyin 
tümörleri, kalp hastalıkları, kalıcı işitme kayıpları, cilt kanseri, lenf bezi tü-
mörleri (lenfoma), işitme siniri kökenli tümörler (akustik nörinoma), görme 
bozukluğu, kan hücrelerinin deformasyonu, embriyo gelişiminin zarara uğra-
ması, sperm sayısında azalma, düşük ihtimalinde artış, bağışıklık sisteminde 
arızalar ve sinir sistemini olumsuz etkileyen hastalıklar ortaya çıkmaktadır 
(Bold, Toros ve Şen, 2003; Yıldız, 2016). 

 Sonuç olarak, akıllı telefonların insan hayatını olumsuz etkileyen bir-
çok yönü bulunmaktadır. Pek çok uzman akıllı telefonların yanlış, kontrolsüz 
ya da aşırı kullanımından kaynaklanan bağımlılık riskinin var olduğunu kabul 
etmektedir (Mok ve ark., 2014). Bu nedenle kişinin kendisini kontrol etmesi, 
akıllı telefon kullanımını denetim altına alması ve özdenetimini sağlaması 
problemin çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Özdenetim 
 Kendini kontrol etme olarak karşımızı çıkan ve akıllı telefon bağımlılı-
ğına etkisi olabileceği düşünülen özdenetim, psikolojiye ait bir kavramdır ve 
araştırmacılar tarafından alanyazında özdenetim kavramıyla ilgili birçok ta-
nım yapılmıştır. Kopp (1982)’e göre özdenetim, bireyin sosyal ve eğitimsel 
ortamlarda motor ve sözel eylemlerin sıklığını, süresini ve yoğunluğunu ayar-
laması, farklı koşullarda eylemlerini başlatması veya durdurması, amacına 
göre eylemlerini ertelemesi ve dıştan gözetim olmadan toplumda kabul gören 
davranışları gösterebilmesidir.  

Karoly (1993) özdenetimi bireyin bir amaca yönelik eylemlerini deği-
şen koşullara ve zamana göre yönlendirmesini sağlayan etkileşimsel ve içsel 
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süreçler şeklinde tanımlamaktadır. Özdenetim, bireyin rutin eylemlerinin en-
gellenmesi sırasında devreye girer. 

Tangney, Baumesiter ve Boone (2004) göre özdenetim kişinin içinden 
gelen tepkileri değiştirme ya da bastırma becerisi, istenmeyen davranışsal eği-
limleri durdurma ve onları sergilemekten kaçınmasıdır. Özdenetim, bireyin 
hayatında olumlu sonuçlar elde etmesine katkı sağlamalıdır. Bireylerin özde-
netim kapasitelerinde bireysel farklılıklar bulunmaktadır ve bu bireysel fark-
lılıklara göre bazı insanlar öfkelerini kontrol etme, hayatlarını idare etme, ver-
dikleri sözleri tutma, sır saklama, para biriktirme, diyetlerine devam etme gibi 
durumlarda diğer insanlardan daha iyi durumda olabilmektedirler. 

Özdenetim gücü modeline göre özdenetim güç gerektiren bir süreçtir. 
Bireyin bir davranışı başlatma veya durdurma, karar alma, kararları uygulama 
gibi bazı işlevleri yerine getirebilmesi için gerekli özdenetim gücü sınırlıdır 
ve birey aynı zamanda sınırlı dürtüyü kontrol altına alabilir. Bütün özdenetim 
eylemlerinin aynı kaynaktan faydalanması nedeniyle bireyin özdenetimini 
sağlamak için bir amaca yönelmesi daha sonraki eylemler için gerekli olan 
özdenetim gücünü azaltır. Özdenetim gücü bireyden bireye farklılık gösterir 
ve yaşam boyu sabit değildir. Bireyin özdenetim gerektiren eylemlerde bulun-
ması kısa vadede özdenetim gücünü azaltırken uzun vadede birey yaptığı alış-
tırmalarla ve dinlenmeyle özdenetim gücünü geliştirerek arttırır (Muraven ve 
Baumeister, 2000). 

İnsanlar dürtülerini kontrol ederek sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürüp öz-
denetimlerini sağlayabilir ve özdenetimin etkileri insanların hayatlarında ya-
şam boyu devam eder (Duyan, Gülden ve Gelbal, 2012). Uzun vadede özde-
netimin gelişimiyle özdenetime sahip olan kişiler kendi öğrenme durumlarını 
ve yöntemlerini değerlendirerek yönetirler. Özdenetim becerileri gelişmiş 
olan bireyler üst bilişsel becerilerini, davranışlarını ve duygularını kontrol al-
tında tutabilirler (Zimmerman, 2006). Özdenetim bireylerin kendi öğrenmele-
rini sorgulaması ve denetlemesidir. Özdenetim öğrencilere çalışma alışkanlığı 
kazandırarak akademik başarının arttırılmasını sağlar (Tok, 2008). Üst bilişsel 
becerilerin, davranışların ve duyguların denetim altında tutulması kişinin aka-
demik başarısını olumlu etkilediği gibi kişinin hayat boyu yeni bilgiler edin-
mesinde ve bilgilerini güncelleştirmesinde önemli bir role sahiptir (Peker, 
2012). Özdenetimi gelişmiş olan kişiler hayatlarında birçok davranışı ödüllen-
dirici ve iddialı olarak nitelendirirler (Mehta, 2010).  
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İnternet bağımlılığı hakkında yapılan araştırmaya göre İnternet bağım-
lılığı yüksek olan bireylerin düşük özdenetime sahip oldukları saptanmıştır. 
Ayrıca İnternet bağımlısı bireylerin daha az yumuşak başlı ve nörotizm özel-
liklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir (Durak-Batıgün ve Kılıç, 2011). Özde-
netim ve madde kullanımı hakkında yapılan bir araştırmada özdenetimi düşük 
olan öğrencilerin sigara içtikleri ve yüksek miktarda madde kullandıkları tes-
pit edilmiştir. Düşük özdenetime sahip olan öğrencilerin, okuldan kaçma eği-
liminde oldukları ve evde anne-babalarının şiddetine maruz kaldıkları saptan-
mıştır (Allahverdipour ve ark., 2006). Kendini kontrol etmede başarılı olan 
kişiler alkol kullanımı ve alkolle ilgili sorunlar hakkında kendine zarar ver-
meyi azaltma, alkol tüketimini durdurma ya da azaltma gibi koruyucu davra-
nışlar geliştirme yeteneğine sahiptir. Kendisini kontrol edemeyen özdenetimi 
düşük bireyler, koruyucu davranışlar geliştiremeyip alkol tüketimi konusunda 
problem yaşamaktadırlar (Bogg, Finn ve Monsey, 2012). 

Gottfredson ve Hirchi tarafından çocukluk çağında ciddi oranda anti-
sosyal davranış gösteren ve suça yönelik davranış ortaya koyan bireylerin öz-
denetiminin düşük olduğu ortaya konulmuştur. Bu bireylerin ergenlik ve ye-
tişkinlik döneminde suça bulaşma eğiliminin yüksek olduğu iddia edilmiştir 
(Certel, Bahadır, Varol ve Saracaloğlu, 2014). Hope, Grasmick ve Pointon’e 
göre suç ve sapkın davranışları yordayan bireysel özelliklerden biri özdene-
timdir. Ailesel değişkenler, çocukların özdenetimi üzerinde önemli bir role 
sahiptir ve anne-babaya bağlılık, anne baba gözetimi çocukların özdenetimini 
yükseltmektedir (Korkmaz ve Erden, 2010). Annelerin bağlanma biçimleri 
hakkında yapılan araştırmada annelerin güvenli bağlanma özellikleri ile ço-
cukların akademik becerileri ve özdenetim becerileri arasında pozitif anlamlı 
ilişki olduğu ortaya konmuştur (Dağlar, 2016). 

Özdenetim gücünün azalmasıyla özdenetimi düşük olan kişiler hayatla-
rında şimdi ve burada yönelimine sahiptirler, hayatlarındaki hazları erteleye-
mezler, kolay ve basit görevleri tercih edip çaba, kararlılık ve azim gerektiren 
işlerden kaçınırlar, riskli ve heyecanlı davranışlarda bulunurlar, az planlama 
ve beceri gerektiren işlerden hoşlanırlar ve çoğu zaman çabuk öfkelenen, an-
layışsız, duyarsız, kırıcı ve bencildirler (Delisi ve ark., 2010). Düşük özdene-
timli insanlar, çoğu işi zor ve külfetli olarak algılayıp dünyalarını farklı bi-
çimde yapılandırmaktadırlar (Mehta, 2010).  

Baumeister ve Heatherton (1996), özdenetim yetersizliğini yanlış dene-
tim ve denetimsizlik mekanizmalarıyla açıklamışlardır. Yanlış denetim, dünya 



Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 2020, 10(2), 705-730  715 

ve kendileri hakkında doğru varsayımlara sahip olmayan insanların önemli 
sorunları görmeksizin duygulara ve kontrol edemeyecekleri noktalara odak-
lanmalarıdır. Denetimsizlik, insanların kendi davranışlarına dair açık standart-
lara sahip olmamaları ve tutarlı olmamalarından dolayı davranışlarını yönete-
cek gücü bulamadıklarında ortaya çıkmaktadır ve bu kişiler zamanla kontrol-
süz davranışları kabullenmektedirler. Denetimsizlik ve yanlış denetim sonucu 
oluşan özdenetim yetersizliği sonucunda suç, alkolizm, ergen gebeliği, madde 
bağımlılığı, kumar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi toplumsal sorunlar 
ortaya çıkmaktadır.  

Özdenetim hakkında yapılan araştırmalara bakıldığında; Tercanlı-Me-
tin (2013) duygusal davranışsal sorunların azaltılmasında özdenetim etkili 
olabileceğini, Ridder, Lensvelt-Mulder, Finkenauer, Stok ve Baymeister, 
(2012) özdenetim ve davranış arasında etkin bir ilişkinin olduğu, özdenetimin 
davranışı etkilediği, istenmeyen davranışları engellediği ve istenen davranış-
ların yerine getirilmesini kolaylaştırdığını, Wolfe ve Higgins (2008), üniver-
site öğrencilerinin özdenetimi ve alkol kullanımı arasında ilişki olduğunu ve 
Allahverdipour ve arkadaşları (2006) özdenetimi düşük öğrencilerin aşırı de-
recede sigara içtikleri, uyuşturucu madde kullandıkları, akranlarından sigara 
ve uyuşturucu kullanmaları yönünde baskı aldıklarını belirtmektedir. Alanya-
zında ergenlerin akıllı telefon kullanımları amaçları belirlenmiş, risk altında 
olduğu tespit edilmiş, özdenetimde başarı ve başarısızlığın sonuçlarına yer ve-
rilmiştir. Fakat alanyazında akıllı telefon bağımlılığı ile özdenetimin birlikte 
incelendiği bir araştırma bulunmamaktadır. Ergenlerde akıllı telefon bağımlı-
lığı sorununa çözüm bulmak amacıyla ergenlerin akıllı telefon bağımlılığını 
ve özdenetim düzeylerinin ortaya konulmasının gerekli olduğu söylenebilir. 
Bu nedenle çalışmada, ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile özdenetim ara-
sındaki ilişki incelenecektir. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aran-
mıştır: 

1. Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ve özdenetim ne düzeydedir? 
2. Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı, özdenetim ve özdenetimin her 

bir alt boyut düzeyi cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta 
mıdır? 

3. Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı düzeyi akıllı telefon kullanım 
süresine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? 

4. Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile özdenetim ve özdenetimin 
her bir alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
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Yöntem 
Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmanın yürütülmesinde genel tarama modeli kullanılmıştır. Ge-
nel tarama modelleri, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla ev-
renin tümü ya da ondan alınacak örneklem üzerinden yapılan tarama düzenle-
meleridir (Karasar, 2004). Akıllı telefon bağımlılığı ile özdenetim arasındaki 
ilişkiyi incelemek amacıyla genel tarama modeli kullanılmıştır. 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evreni Kütahya ili ve örneklemi Kütahya ili Simav ilçe-

sinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören lise (9, 10, 11 ve 12. 
sınıf) öğrencileridir. Çalışmanın yapılmasında bilgi açısından zengin durum-
ların seçerek derlemek, zaman, para ve iş gücü kaybını önlemek amacıyla uy-
gun örnekleme yöntemi kullanılmıştır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Kara-
deniz ve Demirel, 2009). Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinle 
veri kaybı göz önünde tutularak 900 lise öğrencisinden veriler toplanmıştır. 
Formlar incelenerek 868 form değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma örnek-
leme dahil edilen ergenlerin demografik bilgilerine ait frekans ve yüzde dağı-
lımlarına Tablo 1 ve 2’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Ergenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı 
Cinsiyet N % 
Kız 524 60.4 
Erkek 344 39.6 
Toplam 868 100.0 

 

Tablo 1’e göre örnekleme dahil edilen ergenlerin %60.4’ü kız, %39.6’sı 
erkek öğrencilerden oluşmaktadır.  

Tablo 2. Ergenlerin Akıllı Telefon Kullanım Süresi Değişkenine Göre Dağı-
lımı 

Akıllı Telefon Kullanım Süresi N % 
1-4 Saat 594 68.4 
4-8 Saat 209 24.1 
8-12 Saat 51 5.9 
12 Saat ve Üstü 14 1.6 
Toplam 868 100.0 

 

Tablo 2’ye göre ergenlerin akıllı telefon kullanım süresine bakıldığında 
%68.4’ü 1-4 saat, %24.1’i 4-8 saat, %5.9’u 8-12 saat ve %1.6’sı 12 saat ve 
üstüdür. 
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Veri Toplama Araçları 
Kişisel Bilgiler Formu, katılımcıların demografik bilgilerini öğrenmek 

amacıyla sorular bulunmaktadır. Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı ve özde-
netim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı bu demografik 
bilgilere dayalı değişkenlere göre incelenmiştir. 

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu, ergenlerin akıllı telefon 
bağımlılığı düzeylerini belirlemek amacıyla Kwon, Kim Cho ve Jang (2013) 
tarafından geliştirilen Noyan, Enez Darçın, Nurmedov, Yılmaz ve Dilbaz 
(2015) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Akıllı Te-
lefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu (ATBÖ-KF) kullanılmıştır. Akıllı Tele-
fon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu (ATBÖ-KF) altılı likert tipinde yanıtlan-
maktadır ve 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri “Kesinlikle Katıl-
mıyorum” (1) seçeneğinden “Kesinlikle Katılıyorum” (6) seçeneğine doğru 
puanlandırılmıştır. Ölçekten alınabilecek puanlar 10-60 arasında farklılık gös-
termektedir ve ölçek tek faktörlüdür. Ölçekten alınan puanlar arttıkça akıllı 
telefon bağımlılığı riskinin arttığı tespit edilmiştir. Ölçeğin özgün formunun 
iç tutarlılık ve eş zamanlı geçerliliğinin Cronbach Alfa katsayısı 0.91'dir (No-
yan ve ark., 2015). 

Kaiser-Mayer-Olkin ölçütüne göre gözlenen korelasyon katsayıları bü-
yüklüğü, örneklem büyüklüğü ve kısmi korelasyon katsayıları faktör analizi 
için uygun bulunmuştur (KMO=0.855). Barlett Testine göre, küresellik ölçü-
tünün sağlandığı ve evren korelasyon matrisinin birim matris olmadığı belir-
lenmiştir (p<0.001). Temel bileşenler analizine göre ölçekteki maddelerin 
faktör yükleri 0.487-0.826 arasında farklılık göstermektedir. ATBÖ-KF’nun 
test/tekrar test güvenilirlik katsayısı 0.926’dır. Güvenilirlik göstergesi olan 
madde/toplam korelasyon katsayıları 0.40-0.75 arasında farklılık göstermek-
tedir (Noyan, Enez-Darçın, Nurmedov, Yılmaz ve Dilbaz, 2015). Bu çalış-
mada Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu güvenirlik analizi sonucu 
Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 0.851 olarak bulunmuştur. Bu bilgilere 
göre, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu yüksek derecede güveni-
lirdir. 

Özdenetim Ölçeği, ergenlerin özdenetim düzeylerini belirlemek ama-
cıyla Rosenbaum (1980) tarafından geliştirilen, Türkçe güvenirlik ve geçerlik 
çalışması Duyan, Gülden ve Gelbal (2012) tarafından yapılan Özdenetim Öl-
çeği kullanılmıştır. İnsanların özdenetim davranışlarını belirleyen ölçek üç bo-
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yuttan oluşmaktadır, ölçekte 36 madde ve ters maddeler bulunmaktadır. Ölçe-
ğin alt boyutları yaşantısal, yenileyici ve onarıcı özdenetimdir. Özdenetim öl-
çeğinden yüksek puanların alınması özdenetim düzeyinin yüksek olduğunu, 
düşük puanların alınması özdenetim düzeyinin düşük olduğunu göstermekte-
dir (Duyan ve ark., 2012). 

Ölçeğin dil geçerliğini belirlemek amacıyla hesaplanan Pearson Mo-
mentler Çarpımı Katsayısı 0.895’tir ve buna göre ölçeğin çevirisinde paralel-
liğin sağlandığı belirlenmiştir. Yaşantısal özdenetim alt boyutunda en düşük 
madde-ölçek korelasyonunun 0.371, en yükseğinin 0.617; yenileyici özdene-
tim alt boyutunda en düşük madde-ölçek korelasyonunun 0.237, en yükseği-
nin 0.500, onarıcı özdenetim alt boyutunda en düşük madde-ölçek korelasyo-
nunun 0.165, en yükseğinin 0.503 olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara 
göre; üç faktördeki maddelerin madde-ölçek korelasyonun oldukça yüksek ol-
ması ve toplam varyansın açıklanma yüzdesinin yüksek olması, ölçeğin ölç-
mek istediği yapıyı ölçmesi, ölçeğin geçerli olduğunu göstermektedir. Cron-
bach Alfa Katsayısı yaşantısal özdenetim alt boyutunda 0.836, onarıcı özde-
netim alt boyutunda 0.725, yenileyici özdenetim alt boyutunda 0.758 ve özde-
netim ölçeğinde 0.809’dur ve özdenetim ölçeğinin güvenilir olduğu tespit 
edilmiştir (Duyan ve ark., 2012). Bu çalışmada güvenirlik analizi sonucu 
Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı yaşantısal özdenetim alt boyutunda 
0.636, onarıcı özdenetim alt boyutunda 0.784, yenileyici özdenetim alt boyu-
tunda 0.816 ve özdenetim ölçeğinde 0.790 olarak bulunmuştur. Bu bilgilere 
göre Özdenetim Ölçeği güvenilirdir. 

Verilerin Toplanması 
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinle Milli Eğitim Ba-

kanlığı Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Simav ilçesinde bulunan 
900 lise öğrencisine ulaşılarak veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan Ki-
şisel Bilgiler Formu, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu ve Özde-
netim Ölçeği aynı formda düzenlenerek öğrencilere uygulanmıştır. Uygulanan 
900 ölçekten yanlış ve eksik doldurulan 32 ölçek çıkarılarak 868 ölçek araş-
tırmada kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 
Ölçeğin uygulanmasından sonra veriler SPSS 21.0 programı ile analiz 

edilmiştir. Veri setindeki kayıp değerler incelenmiştir ve özdenetim ölçeğinin 
4, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 29 ve 35. maddeleri tersten puanlandırılmıştır. 
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Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa Güvenirlik Katsa-
yısı hesaplanmıştır. 

Araştırmaya katılan ergenlerin kişisel bilgilerini betimlemek için yüzde 
ve frekans hesaplanmıştır. Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı ve özdenetim 
düzeyi ölçme sonuçları aralıkları grup aralık katsayısı bulunarak hesaplanmış-
tır. Elde edilen verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını belirlemek 
amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz so-
nucunda p değerinin a=.05’ten büyük olması dağılımın normal olduğunu, kü-
çük olması ise dağılımın normal olmadığını göstermektedir (Büyüköztürk, 
2014). Çalışmada Kolmogorov-Smirnov testi sonucu p değeri .05’ten (p=.00) 
küçük olduğu için veriler normal dağılım göstermemektedir ve verilerin ana-
lizinde nonparametrik istatistiksel testler kullanılmıştır. 

Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyinin, özdenetim düzeyinin ve 
özdenetimin alt boyut düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U Testi yapılmıştır. Er-
genlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyinin akıllı telefon kullanım süresine 
göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal 
Wallis H Testi yapılmıştır. Kruskal Wallis H Testine göre anlamlı farklılık 
gösteren sonuçlarda hangi boyutlar arasında anlamlı farklılık olduğunu belir-
lemek amacıyla grupların ikili kombinasyonlarına Mann Whitney U Testi uy-
gulanmıştır. Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyi ile özdenetim düzeyi 
ve özdenetim alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Spearman 
Sıra Korelasyon analizi yapılmıştır. 

Bulgular 
Bu bölümde araştırmanın sorularına yönelik bulgulara yer verilmiştir. 

Araştırmanın yanıt aradığı ilk soru ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı ve öz-
denetim düzeyine ilişkindir. Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeylerine 
Tablo 3’te yer verilmiştir.  

Tablo 3. Ergenlerin Akıllı Telefon Bağımlılığı Düzeyleri  
Akıllı Telefon Bağımlılığı Düzeyi f % 
Düşük Düzey Akıllı Telefon Bağımlılığı 479 55.2 
Orta Düzey Akıllı Telefon Bağımlılığı 332 38.2 
Yüksek Düzey Akıllı Telefon Bağımlılığı 57 6.6 
Toplam 868 100.0 
  

 Tablo 3’e göre ergenlerin %55.2’sinde düşük düzeyde akıllı telefon ba-
ğımlılığı, %38.2’sinde orta düzeyde akıllı telefon bağımlılığı ve %6.6’sında 
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yüksek düzeyde akıllı telefon bağımlılığı bulunduğu görülmektedir. Elde edi-
len sonuca göre, ergenlerin çoğunluğunun düşük düzeyde akıllı telefon bağım-
lısı olduğu söylenebilir. Ergenlerin özdenetim düzeylerine Tablo 4’te yer ve-
rilmiştir.  

Tablo 4. Ergenlerin Özdenetim Düzeyleri 
Özdenetim Düzeyi f % 
Düşük Düzey Özdenetim 15 1.7 
Orta Düzey Özdenetim 647 74.5 
Yüksek Düzey Özdenetim 206 23.7 
Toplam 868 100.0 
 

Tablo 4’e göre ergenlerin %1.7’sinin özdenetiminin düşük, %74.5’inin 
özdenetiminin orta ve %23.7’sinin özdenetiminin yüksek düzeyde olduğu gö-
rülmektedir. Elde edilen sonuca göre, ergenlerin çoğunluğunun özdenetiminin 
orta düzeyde olduğu söylenebilir.  

Araştırmanın yanıt aradığı ikinci soru ergenlerin akıllı telefon bağımlı-
lığı, özdenetim ve özdenetimin her bir alt boyut düzeyinin cinsiyete göre fark-
lılaşma durumuna ilişkindir. Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyinin 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test et-
mek amacıyla Mann Whitney U Testi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 5’te veril-
miştir. 

Tablo 5. Ergenlerin Akıllı Telefon Bağımlılığı Düzeyinin Cinsiyet Değişke-
nine Göre Farklılığını Gösteren Mann Whitney U Testi Sonuçları 
Cinsiyet N Sıralar 

 Ortalaması 
Sıralar  

Toplamı U Z P 

Kız 524 439.22 230152.50 87653.50
0 -.685 .493 Erkek 344 427.31 146993.50 

Toplam 868      
 

Tablo 5’e göre ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyi cinsiyet de-
ğişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir (p>.05). 

Ergenlerin özdenetim düzeyinin ve özdenetimin her bir alt boyutunun 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test et-
mek amacıyla Mann Whitney U Testi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 6’da veril-
miştir.  

Tablo 6’ya göre ergenlerin özdenetim düzeyi ve yaşantısal, yenileyici 
ve onarıcı özdenetim alt boyutları cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde 
farklılık göstermemektedir (p>.05).  
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Tablo 6. Ergenlerin Özdenetim Düzeyinin ve Özdenetimin Her Bir Alt Bo-
yutunun Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılığını Gösteren Mann Whitney U 
Testi Sonuçları 

Boyut Cinsiyet N Sıralar  
Ortalaması 

Sıralar 
Toplamı U Z P 

Genel  
Özdenetim 

Kız 524 427.80 224168.00 86618.000 -.972 .331 Erkek 344 444.70 152978.00 
Yaşantısal 
Özdenetim 

Kız 524 433.30 227051.00 89501.000 -.174 .862 Erkek 344 436.32 150095.00 
Yenileyici 
Özdenetim 

Kız 524 438.10 229565.50 88240.500 -.523 .601 Erkek 344 429.01 147580.50 
Onarıcı  
Özdenetim 

Kız 524 422.51 221397.00 83847.000 -1.739 .082 Erkek 344 452.76 155749.00 
Toplam  868      

 

Araştırmanın yanıt aradığı üçüncü soru ergenlerin akıllı telefon bağım-
lılığının akıllı telefonkullanım süresine göre farklılaşma durumuna ilişkindir. 
Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyinin akıllı telefon kullanım süresi 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek ama-
cıyla Kruskal Wallis H Testi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Ergenlerin Akıllı Telefon Bağımlılığı Düzeyinin Akıllı Telefon Kul-
lanım Süresi Değişkenine Göre Farklılığını Gösteren Kruskal Wallis H Testi 
Sonuçları 
Akıllı Telefon  
Kullanım Süresi N Sıralar  

Ortalaması Ki-Kare  Serbestlik 
Derecesi (df) p Fark 

1-4 Saat (1) 594 381.38 

89.317 3 .000* 

1-2 
1-3 
1-4 
2-3 

4-8 Saat (2) 209 531.59 
8-12 Saat (3) 51 614.44 
12 Saat ve Üstü (4) 14 583.50 
Toplam 868      
*p<.01 
 

Tablo 7’ye göre ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyi akıllı tele-
fon kullanım süresi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir 
(x2=89.317; df=3). Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belir-
lemek amacıyla grupların ikili kombinasyonları üzerinden Mann Whitney U 
Testi uygulanarak farkın kaynağı incelenmiştir. 

Tablo 8’de ergenlerin akıllı telefon kullanım süresine göre akıllı telefon 
bağımlılığı düzeyi arasındaki anlamlı farklılığın kaynağını belirlemek için ya-
pılan Mann Whitney U Testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 8’e göre akıllı telefon kullanım süresi 1-4 saat ve 4-8 saat 
(U=40283.000; Z=-7.560), 1-4 saat ve 8-12 saat (U=7133.000; Z=-6.279), 1-
4 saat ve 12 saat ve üstü (U=2407.500; Z=-2.696), 4-8 saat ve 8-12 saat 
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(U=4146.500; Z=-2.459) olan ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyi an-
lamlı farklılık göstermektedir (p<.05). Akıllı telefon kullanım süresi 4-8 saat 
olan ergenlerin 1-4 saat olanlara göre, 8-12 saat olan ergenlerin 1-4 saat olan-
lara göre 12 saat ve üstü olan ergenlerin 1-4 saat olanlara göre ve 8-12 saat 
olan ergenlerin 4-8 saat olanlara göre akıllı telefon bağımlılığı düzeyinin daha 
yüksek olduğu söylenebilir. 

Tablo 8. Akıllı Telefon Kullanım Süresine Göre Ergenlerin Akıllı Telefon 
Bağımlılığı Düzeyi Arasındaki Anlamlı Farklılığın Kaynağını Gösteren Mann 
Whitney U Testi 

Akıllı Telefon  
Kullanım Süresi N Sıralar  

Ortalaması 
Sıralar 

Toplamı U Z p 

1-4 Saat (1) 594 365.32 216998.00 40283.000 -7.560 .000* 4-8 Saat (2) 209 506.26 105808.00 
1-4 Saat (1) 594 309.51 183848.00 7133.000 -6.279 .000* 8-12 Saat (3) 51 480.14 24487.00 
1-4 Saat (1) 594 301.55 179122.50 2407.500 -2.696 .007* 12 Saat ve Üstü (4) 14 429.54 6013.50 
4-8 Saat (2) 209 124.84 26091.50 4146.500 -2.459 .014* 8-12 Saat (3) 51 153.70 7838.50 

(* p<.05) 
 

Araştırmanın yanıt aradığı dördüncü soru ergenlerin akıllı telefon ba-
ğımlılığı ile özdenetim ve özedenetimin her bir alt boyutu arasındaki ilişkiyi 
belirlemeye ilişkindir. Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile özdenetim ve 
özdenetimin her bir alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını in-
celemek amacıyla yapılan Sperman Sıra Korelasyon Analizi sonuçları Tablo 
9’da verilmiştir 

Tablo 9. Ergenlerin Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Özdenetim ve Özdenetimin 
Her Bir Alt Boyutu Arasındaki İlişkiyi Gösteren Spearman Sıra Korelasyon 
Analizi 

Boyut Akıllı Telefon  
Bağımlılığı 

Genel  
Özdenetim 

Yaşantısal 
Özdenetim 

Yenileyici 
Özdenetim 

Onarıcı  
Özdenetim 

Akıllı Telefon Bağımlılığı     
Genel Özdenetim r=-.339*     
Yaşantısal Özdenetim r=-.179* r=.336*    
Yenileyici Özdenetim r=-.283* r=.793* r=-.087*   
Onarıcı Özdenetim r=-.192 * r=.811* r=-.031* r=.595*  

(p<.01)* 
 

Tablo 9’a göre ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı düzeyi ile özdene-
tim düzeyi arasında orta düzeyde negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur 
(r=-.339, p<.01). Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyi ile özdenetimin 
alt boyutları olan yaşantısal, yenileyici ve onarıcı özdenetim düzeyi arasında 
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düşük düzeyde negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre ergen-
lerde akıllı telefon bağımlılığı ve özdenetimin, yaşantısal, yenileyici, onarıcı 
özdenetimin birbirini negatif yönde etkilediği, birinin artarken diğerinin azal-
dığı söylenebilir. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Araştırmanın bu bölümünde ergenlerde akıllı telefon bağımlılığının öz-

denetim açısından incelenmesi, akıllı telefon bağımlılığı ve özdenetim düzey-
lerinin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı alanyazın çerçeve-
sinde tartışılmış, yorumlanmış ve alana katkı sağlayabilecek öneriler sunul-
muştur.  

Araştırmada ergenlerin %55.2’sinde düşük düzeyde akıllı telefon ba-
ğımlılığı, %38.2’sinde orta düzeyde akıllı telefon bağımlılığı ve %6.6’sında 
yüksek düzeyde akıllı telefon bağımlılığı bulunduğu görülmektedir. Elde edi-
len sonuca göre, ergenlerin çoğunluğunun düşük düzeyde akıllı telefon bağım-
lısı olduğu söylenebilir. Alanyazın incelendiğinde Durak ve Seferoğlu (2018) 
tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin %57.7’sinin bağımlılık gösteren-
ler grubunda bulunduğu belirlenmiştir. Çakır ve Oğuz (2017) öğrencilerin 
akıllı telefon bağımlılığı düzeyinin orta seviyede olduğunu tespit etmiştir. Yü-
celten (2016) örneklemin %43’ünün akıllı telefon bağımlısı olduğunu belir-
lenmiştir. Ünal’ın (2015) yaptığı araştırmada ölçekten alınabilecek en yüksek 
puan 198’dir ve öğrencilerin ortalama bağımlılık düzeyi 80.96 olarak bulun-
muştur. Haug, Castro, Kwon ve arkadaşları (2015) öğrencilerin %16.9’unun 
(256) akıllı telefon bağımlısı olduğu belirlemiştir. Im, Hwang, Choi, Seo ve 
Byun (2013) tarafından öğrencilerin %25.3’ünün akıllı telefon bağımlılığı dü-
zeyinin yüksek ve %28.1’inin akıllı telefon bağımlılığı düzeyinin düşük ol-
duğu bulunmuştur. Çalışmalara göre, katılımcıların akıllı telefon bağımlılığı 
düzeylerinin farklılık göstermesi araştırma örneklemlerinin farklı sosyo-kül-
türel özelliklere sahip olması olabilir. 

Araştırmada ergenlerin %1.7’sinin özdenetiminin düşük, %74.5’inin 
özdenetiminin orta ve %23.7’sinin özdenetiminin yüksek düzeyde olduğu gö-
rülmektedir. Elde edilen sonuca göre, ergenlerin çoğunluğunun özdenetiminin 
orta düzeyde olduğu söylenebilir. Alanyazın incelendiğinde Allahverdipour 
ve arkadaşları (2006) özdenetim ve uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu kullanı-
mına yönelik olumsuz tutumlar, madde bağımlılığı ile ilgili davranışlar ara-
sındaki ilişkiyi incelemiştir ve araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin 
%29.6’sının özdenetim düzeyinin düşük ve %70.4’ünün özdenetim düzeyinin 
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yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyi cinsiyet değişkenine göre 
anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. Alanyazın incelendiğinde bu 
araştırmadan elde edilen sonuçlarla aynı ve farklı sonuçlara ulaşan araştırma-
lar olduğu tespit edilmiştir. Meral (2017); Minaz ve Çetinkaya Bozkurt'un 
(2017); Sanal ve Özer (2017); Dirik (2016); Yücelten (2016); Süler (2016); 
Kumcağız ve Gündüz (2016); Ünal'a (2015) göre akıllı telefon bağımlılığı cin-
siyete göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Durak ve Seferoğlu (2018); 
Aktaş ve Yılmaz (2017); Çakır ve Oğuz (2017); Deursen, Bolle, Hegner ve 
Kommers (2015); Choliz’e (2012) göre akıllı telefon bağımlılığı cinsiyete 
göre anlamlı farklılık göstermektedir. Durak ve Seferoğlu’nun (2018) yaptığı 
araştırmada erkeklerin bağımlılık düzeyi kızlara göre yüksektir. Aktaş ve Yıl-
maz (2017); Çakır ve Oğuz (2017); Deursen, Bolle, Hegner ve Kommers 
(2015); Choliz’e (2012) göre ise kadın akıllı telefon bağımlılığı düzeyi erkek-
lerden anlamlı biçimde daha yüksektir. Araştırma sonuçlarına göre, akıllı te-
lefon bağımlılığında cinsiyetin etkileyici bir faktör olmadığı belirlenmiştir.  

Ergenlerin özdenetim düzeyi ve yaşantısal, yenileyici, onarıcı özdene-
tim alt boyutları cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göster-
memektedir. Alanyazın incelendiğinde elde edilen sonuçlarla aynı ve farklı 
sonuçlara ulaşan araştırmalar bulunmuştur. Can ve Öztürk (2018); Tercanlı-
Metin, Gökçay ve Harma (2017); Tercanlı Metin (2013) tarafından özdeneti-
min düzeyi cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Alan-
yazına bakıldığında araştırma bulgularının tersi sonuca da rastlanmaktadır. 
Türkeş’in (2004) yaptığı araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin 
özdenetim puanı cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlıdır ve erkek öğren-
cilerin özdenetim düzeyi kız öğrencilere göre daha düşüktür. Yapılan çalışma-
lara bakıldığında farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu durumda cinsiyetin özdene-
tim üzerinde etkili bir faktör olmadığı söylenebilir. 

Ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı düzeyi akıllı telefon kullanım süresi 
değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.  Ergenlerde akıllı 
telefon kullanım süresi arttıkça bağımlılığı düzeyi artmaktadır. Akıllı telefon 
kullanım süresi 4-8 saat olan ergenlerin 1-4 saat olanlara göre, 8-12 saat olan 
ergenlerin 1-4 saat olanlara göre 12 saat ve üstü olan ergenlerin 1-4 saat olan-
lara göre ve 8-12 saat olan ergenlerin 4-8 saat olanlara göre akıllı telefon ba-
ğımlılığı düzeyinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Alanyazın incelendi-
ğinde elde edilen sonuçlarla aynı sonuçlara ulaşan araştırmalar bulunmuştur. 
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Minaz ve Çetinkaya Bozkurt’un (2017) yaptığı araştırmaya göre öğrencilerin 
günlük ortalama akıllı telefon kullanım süreleri %24.9’unun 2-4 saat, 
%36.4’ünün 4-6 saat olarak belirlenmiştir. Çakır ve Oğuz (2017) tarafından 
yapılan araştırmada öğrencilerin yaklaşık yarısının akıllı telefon ile günde dört 
saatten fazla zaman geçirdiği belirlenmiştir. Meral’e (2017) göre akıllı telefon 
bağımlılığı süresi arttıkça akıllı telefon bağımlılığı puanları artmaktadır. Yü-
celten (2016) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre öğrenciler akıllı 
telefonları daha çok 4-8 saat kullanmayı tercih etmektedir ve akıllı telefonu 4-
8 saat kullanan öğrenciler 2.61 ile en yüksek akıllı telefon kullanımı puan or-
talamasına sahiptir. 

Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı düzeyi ile özdenetim ve özdeneti-
min alt boyutları olan yaşantısal, yenileyici, onarıcı özdenetim düzeyi arasında 
negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Buna göre ergenlerde akıllı telefon 
bağımlılığı ile özdenetim ve özdenetimin alt boyutları olan yaşantısal, yenile-
yici, onarıcı özdenetimin birbirini negatif yönde etkilediği, birinin artarken 
diğerinin azaldığı söylenebilir. Bireyin amacına yönelik duygularını, acılarını 
ve bilişlerini denetleyebilmesi (onarıcı özdenetim), değişim sürecine rehberlik 
eden davranışların ortaya çıkması (yenileyici özdenetim) ve bilişsel denetim 
sürecini sağlayarak müzik, sanat, spor gibi etkinliklere yönelme (yaşantısal 
özdenetim) ile akıllı telefon bağımlılığının birbirini negatif yönde etkilediği 
söylenebilir. Ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile özdenetim arasındaki iliş-
kiyi belirlemek amacıyla daha önce yapılan benzer çalışmalara rastlanmamak-
tadır. Fakat AL-Kord (2016) tarafından yapılan araştırmada ortaokul öğrenci-
lerinin özdenetim becerilerinin akıllı telefona sahip olma durumuna göre an-
lamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca Allahverdipour, Hidarnia, 
Kazamnegad ve arkadaşları (2006) tarafından yapılan araştırmada akıllı tele-
fona sahip olan öğrencilerin özdenetim becerisinin akıllı telefona sahip olma-
yan öğrencilerin özdenetim becerisinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlar ile alanyazındaki araştırma sonuçlarının 
farklılık göstermesi araştırma örneklemindeki öğrencilerin akıllı telefonu bi-
linçli ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanmamasından kaynaklanabilir. 

Araştırmada ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ile özdenetim arasında 
negatif ilişki belirlenmiştir. Bu nedenle ergenlerde akıllı telefon bağımlılığını 
önlemek, özdenetim becerilerini geliştirmek ve farklı bağımlılık durumlarının 
ortaya çıkmasını önlemek amacıyla eğitim programlarının hazırlanmasının ve 
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bu eğitim programlarının aile, öğrenci ve öğretmenlere uygulanmasının fay-
dalı olacağı düşünülmektedir.  

Araştırmada akıllı telefon bağımlılığı ile akıllı telefon kullanım süresi 
arasında ilişki belirlenmiştir. Bu nedenle ergenlerin akıllı telefon kullanım sü-
resini azaltmak amacıyla çalışmalar yapılmalıdır. Ergenler akıllı telefon kul-
lanımı yerine kitap okuma, spor yapma, gezilere katılma ve hobilerle uğraşma 
gibi çeşitli sosyal aktivitelere yönlendirilmelidir. Ayrıca ailelere; çocuğu ile 
vakit geçirmeleri, akıllı telefon kullanım süresini sınırlandırmaları, bu konuda 
tutarlı bir tutum göstermeleri, çocuğun teknolojiyi doğru kullanması konu-
sunda örnek olmaları önerilebilir. 

Araştırmanın örneklemi Kütahya ili Simav ilçesinde bulunan liselerde 
öğrenim gören 868 öğrenciden oluşmaktadır. Gelecekte yapılacak olan araş-
tırmalarda Türkiye’yi temsil eden daha geniş bir örneklemde araştırmanın ya-
pılması önerilmektedir.  
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