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Yaşam doyumu ve öznel zindeliğin COVID-19 
korkusu ile problemli internet kullanımı 
arasındaki aracılık ilişkisi 
The mediation relationship between life satisfaction and subjective vitality 
fear of COVID-19 and problematic internet use

SUMMARY  
Objective:  This aim is to examine the mediating role of 
life satisfaction and rotating vitality in the relationship 
between fear of COVID-19 and problematic internet use 
in adolescents. Method:  The participants in Turkey to 
532 adolescents (304 females, 228 males) are formed. In 
the study COVID-19 Fear Scale, Life Satisfaction Scale, 
Subjective Vitality Scale, and Problematic Internet Use 
Scale were used. Due to the COVID-19 outbreak, educa-
tion was not held in schools, so data were collected 
online. For this, scales were sent to the participants 
through online data collection prepared via Google 
Forms. Results: Relationships between adolescents' fear 
of experiencing coronavirus and their life satisfaction, fit-
ness, and problematic internet use were determined by 
Pearson correlation analysis. It is seen that the proble-
matic internet use has a positive relationship with the 
fear of COVID-19, a negative relationship with life satis-
faction and other vitality, and low follow-up. It is 
observed that there is a low level, negatively significant 
relationship between COVID-19 and life satisfaction and 
vitality. Regression analysis examined the mediating rela-
tionship between life satisfaction and age's fear of 
COVID-19 and internet use. The research was performed 
by Hayes (2009) to test the mediating effect. The process 
was carried out in the macro mirror. In this method, 
5000 resampling method was chosen. Discussion: Their 
results mediate the relationship between life satisfaction 
and health fear of COVID-19 and problematic internet 
use. 
 
Key Words: COVID-19, life satisfaction, subjective vitali-
ty, internet addiction

ÖZET 
Amaç: Bu çalışmanın amacı ergenlerde COVID-19 
korkusu ile problemli internet kullanımı arasındaki 
ilişkide yaşam doyumu ve öznel zindeliğin aracı rolünü 
incelemektir. Yöntem: Araştırmanın katılımcıları 
Türkiye’de 532 ergenden (304 kadın, 228 erkek) 
oluşmaktadır. Araştırmada, COVID-19 Korkusu Ölçeği, 
Yaşam Doyumu Ölçeği, Öznel Zindelik Ölçeği, Problemli 
İnternet Kullanımı Ölçeği kullanılmıştır. COVID-19 salgını 
nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılmadığı için ver-
iler çevrimiçi olarak toplandı. Bunun için Google Formlar 
aracılığıyla hazırlanan çevrimiçi veri toplama aracılığıyla 
ölçekler katılımcılara gönderildi. Bulgular: Ergenlerin 
COVID-19 korkusu ile yaşam doyumu, öznel zindelik, 
problemli internet kullanımı arasındaki ilişkileri Pearson 
korelasyon analizi ile saptandı. Analiz sonucunda prob-
lemli internet kullanımının COVID-19 korkusu ile pozitif, 
yaşam doyumu ve öznel zindelik ile negatif yönde, düşük 
düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 
COVID-19 korkusu ile yaşam doyumu ve öznel zindelik 
arasında düşük düzeyde, negatif yönde anlamlı bir 
ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Regresyon analizi 
kullanılarak yaşam doyumu ve öznel canlılığın COVID-19 
korkusu ile problemli internet kullanımı arasındaki 
aracılık ilişkisi incelendi. Araştırmada aracılık etkileri test 
etmek için Hayes (2009) tarafından geliştirilen Process 
makro kullanılarak gerçekleştirildi. Bu yöntemde 5000 
yeniden örnekleme yöntemi seçildi.  Sonuç: Çalışmanın 
sonuçları, yaşam doyumu ve öznel canlılığın COVID-19 
korkusu ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkiye 
aracılık ettiğini göstermektedir. 
Anahtar Sözcükler: COVID-19, yaşam doyumu, öznel 
zindelik, internet bağımlılığı  
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GİRİŞ 
COVID-19 pandemisi, 2019 Aralık ayı sonunda 
başlayan ve içinde bulunduğumuz dönemde de 
küresel bir şekilde dünya üzerinde etkisini gösteren 
bir salgın durumu olarak bilinmektedir (1). Dünya 
Sağlık Örgütü ’de (WHO) COVID-19 hastalığını; 
İnsanların akut solunumunu ciddi bir şekilde etk-
ileyen sendrom olarak tanımlamaktadır. COVID-
19 hastalığı ile mücadelede alınan önlemlerin en 
başında karantina ve izolasyon uygulamaları 
gelmektedir. Uzun süreli alınan karantina ve izo-
lasyon tedbirleri insanların duygusal durumunu 
olumsuz etkilemektedir. Sevdiği bireyin kaybı, 
sosyal yaşam koşullarında değişim, hastalığa 
yakalanma korkuları, evde can sıkıntısı gibi durum-
lar insanların kaygı ve stres düzeylerini daha da 
artırmıştır (2,3). COVID-19 korkusuyla birlikte 
artan kaygı ve stres durumu da, uzun süreli evde 
kalmaya bağlı olarak yaşam tarzında değişikliklere 
yol açmaktadır. Hissedilen hastalığa yakalanma 
korkusu ve yaşam tarzındaki değişikliklere bağlı 
olarak görülebilecek sorunlardan birisi de prob-
lemli internet kullanımıdır.  
Problemli internet kullanımı, bireylerde artan stres, 
sosyal iletişim bozukluğu ve depresyona etkileri 
olabilen, ruhsal ve sosyal işlevsellikte ciddi bozul-
malara yol açan, insan ile teknoloji etkileşiminde 
sorunlu bir davranış olan internet kullanımına, 
psikolojik bağımlılığı ifade etmektedir (4,5). DSM-
V olmak üzere, tanınmış diğer birçok tanı 
kılavuzunda patolojik internet bağımlılığının tanı 
kriterleri bulunmamaktadır. Ancak ilgili bozukluğa 
yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde, inter-
net bağımlılığının tipik patolojik davranışları 
arasında; İnterneti kullanım süresinde artış, inter-
netten uzak kaldığında yoksunluk belirtileri, inter-
netin belirli bir işlevine yönelik aşırı kullanım, ruh 
hali değişiklikleri, geri çekilme davranışları yer 
almaktadır (6,7).  
İnternetin patolojik kullanımının bir ruh sağlığı 
problemine dönüştüğü gruplardan biriside ergen-
lerdir (8). Pandemi sürecinde artan vaka sayıları, 
COVID-19 yakalanma korkusu ve gelecek 
hakkında artan belirsizlik duyguları ergenlerde 
problemli internet kullanımını artırmıştır (9). 
Çünkü salgın hastalıklar olmak üzere diğer zorlu 
yaşam dönemlerinde pozitif duygulanımların sınırlı 

yaşanmasına bağlı olarak beyinsel bölgelerdeki 
bozulmalar (prefrontal korteks ve limbik sistem) 
internetin aşırı veya kötü kullanımına neden ola-
bilecek ve bağımlılıkla ilgili dürtüsel davranışlara 
yol açmaktadır (10).  
Ayrıca kişisel ve sosyal yönden yeterince iletişim 
kuramayan, yaşam enerjisi düşük, içedönük, sınırlı 
sosyal destek alan ergenlerde artan COVID-19 
korkusu ve diğer olumsuz duyguları bastırmak 
adına çevrimiçi uygulama ve oyunlarda daha fazla 
zaman geçirmektedir (11, 12). Ergenlik döneminin 
kendi getirdiği sorunlarla birlikte pandemi süreci 
ergenler adına zorlu bir geçiş dönemidir. Birey bu 
dönemde olumsuz duygu ve düşüncelerde artış 
durumuna bağlı olarak kullanıcısı olduğu internet 
uygulamalarını bu süreçte bir kaçış yolu olarak 
gördüğünden daha fazla kullanmaktadır. Tüm pan-
demi dönemlerinde olduğu gibi COVID-19 döne-
minde de ergenlerde artış gösteren problemli inter-
net kullanımı üzerine araştırmalar yapılması gerek-
lidir. Çünkü böylesine ciddi sonuçları olan salgın 
dönemi devam edebilir veya tekrarlayabilir. Bu 
sebepten dolayı yapılan araştırma ve benzer 
araştırmaların önemli olduğu düşünülmektedir. 
Stresli yaşam koşullarında kaliteli bir yaşam ve 
onun belirleyici etkenleri ile ilgilenen pozitif 
psikolojinin önemli kavramlarından biriside yaşam 
doyumudur (13). İnsanların iyilik halinin bilişsel 
yönünü temsil eden yaşam doyumu, pozitif ruh 
sağlığı ve mutluluğu açıklayan önemli bir 
kavramdır (14). Yaşam doyum düzeyi yüksek insan-
lar ailesi, arkadaşları ve çevresindeki diğer üyelerle 
günlük yaşantısında karşılaştığı sorunları olumlu 
yönde değerlendirme kapasitesi yüksek bireylerdir. 
Ancak yaşam doyumu düşük olan bireylerin 
yaşamdaki tüm bu değerlendirmelerden kaçmak 
adına en sık başvurdukları eylemin riskli internet 
kullanımı olduğu belirtilmiştir (15). Yapılan 
araştırmalarda; kendisiyle ilgili sosyal yeterliliğine 
dair olumsuz yargılara sahip yalnız ergenlerin inter-
net bağımlılık riskinin oldukça yüksek olduğu 
görülmüştür (16). Yine yaşamda kendisini etk-
ileyen tüm olaylara bakış açısı negatif  (17), pozitif 
bireysel kimliği zayıf (18), duygusal yönden doyum 
düzeyleri düşük bireylerde (19), problemli internet 
kullanım riskinin yüksek olduğu bulunmuştur. 
Günlük yaşamda olası stres ve olumsuz durumlar 
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karşısında başa çıkma yeteneği yüksek olan birey-
lerin ortak özelliklerinden biriside öznel zindelik 
düzeylerinin yüksek olmasıdır (20). Öznel zindelik; 
bireyin fiziksel ve zihinsel anlamda enerji dolu 
olması ve yaşamda olası karşılaşılabilecek zorluklar 
karşısında sabırlı ve güçlü olması durumudur (21). 
Olumsuz yaşantılar karşısında, öznel zindelik 
düzeyi zayıf düşen bireyler, yaşamda 
sorumlulukların ihmaline bağlı olarak ikili 
ilişkilerde sorun yaşamakta,  ihtiyaç duyduğu ilişki 
ve mutluluğu internet ortamında aramaktadır (22). 
Çünkü içsel yaşam enerjisi düşük ve çevresinden 
soyutlanan birey ilişkilerini yüz yüze değil internet 
ortamında sürdürmeyi tercih etmektedir. Ayrıca 
duygusal becerileri kontrol etmede güçlük yaşayan 
insanlar bulunduğu çevreye sosyal uyumda sorun 
yaşamaktadır. Buna bağlı olarak zamanın çoğunu 
internette geçirmektedir (23). İnternet kullanım 
süresindeki artış ve uygulamalardan kopamamakta, 
problemli internet kullanımına yol açabilmektedir. 
Bu bilgiler doğrultusunda araştırmada ergenlerin 
yaşam doyumu ve öznel zindelik düzeylerinin 
COVID-19 korkusu ile problemli internet 
kullanımı arasında aracılık rollerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
YÖNTEM 
Çalışma, yaşları 14 ile 19 arasında değişen 532 
ergenden oluşmaktadır. Uygun örnekleme yöntemi 
kullanılarak ulaşılabilecek toplam 532 ergenden 
veriler toplanmıştır. Katılımcıların toplam % 57,1’i 
kadın (n= 304), % 42,9'u (n= 228) erkektir. 
Öğrencilerin % 32’si 12.sınıf, % 31’i 11. sınıf, % 
19,3’ü 9. sınıf, % 14,3’’ü 10.sınıf ve % 3,4’ü hazırlık 
sınıfında öğrenim görmektedir. Araştırmada veri 
toplama araçları olarak COVID-19 Korkusu 
Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Öznel Zindelik 
Ölçeği, Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği 
kullanılmıştır. 
COVID-19 Korkusu Ölçeği: Katılıcıların COVID-
19’dan dolayı yaşadıkları korkuları belirlemek için 
Satıcı, Göçet-Tekin, Deniz ve Satıcı (2020) 
tarafından geliştirilen ölçek kullanıldı (24). Ölçek 
dörtlü Likert tipi, 7 madde ve tek boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha iç tutarlık 
katsayısı .90’dır. Ölçekten alınan puanların artması 

COVID-19 korkusunun yüksek olduğuna işaret 
etmektedir.  
Yaşam Doyumu Ölçeği: Yaşam doyumunun ölçeği 
Diener, Emmons, Larsen Griffin (1985) tarafından 
geliştirilmiştir (25). Ölçek 5 maddeden ve tek 
boyuttan oluşmaktadır. Ölçek Köker (1991) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır (26). Ölçeğin 
Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı değeri .80 
olarak bulunmuştur. Ölçekten alınan puanların 
artması yaşam doyumunun yüksek olduğunu, 
puanın azalması yaşam doyumunun düşük 
olduğunu işaret etmektedir.  
Öznel Zindelik Ölçeği: Ergenlerin öznel zindelik 
düzeylerini belirlemek için Akın, Satıcı, Arslan, 
Akın, Kayıs (2012) tarafından geliştirilen ölçek 
kullanılmıştır (27). Ölçek 7 madde ve tek boyuttan 
oluışmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık 
katsayısı .84 olarak bulunmuştur. Ölçeğin ergenler 
için geçerlik ve güvenirlik analizleri Satıcı ve Deniz 
(2019) tarafından yapılmıştır (28). Ölçeğin 
standartlaştırılmış faktör yükleri .43'ten .90'a 
değiştiği gözlenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç 
tutarlık katsayısı ergenleri için .85 olarak 
saptanmıştır. Ölçekten alınabilecek maksimum 
puan 35’tir. Puanın artması zindelik düzeyinin yük-
sek olduğunu göstermektedir. 
Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği: Ölçek, Mıhçı, 
Kılıç-Çakmak (2017) tarafından geliştirilmiştir 
(29). Ölçek siber sağlık ölçeğinin alt boyutlarından 
biridir. Siber sağlık ölçeğinde problemli internet 
kullanımı, siber zorbalık, çevrimiçi nezaket, çevrim-
içi mahremiyet, çevrimiçi uygunsuz içerik, telif 
hakkı, çevrimiçi güvenlik gibi ölçekler 
bulunmaktadır. Problemli internet kullanım 
ölçeğinin 11 soru ve önemlilik ve ruh hali değişimi 
olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. İnternet 
Bağımlılığı Ölçeğinde 22 puan ve altında olanlar 
“Farkındalığa Sahip Değil”; 22 ve 33 arasındakiler 
“Orta Düzeyde Farkındalığa Sahip”; 33 puan ve 
üstünde alan öğrenciler “Yüksek Düzeyde 
Farkındalığa Sahip” olarak belirlenmiştir. Ölçeğin 
genel Cronbach Alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı 
.85, alt boyutların ise sırasıyla .83 ve .81 olarak 
belirlenmiştir.  
COVID-19 salgını nedeniyle okullarda yüz yüze 
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eğitim yapılmadığı için veriler çevrimiçi olarak 
toplandı. Bunun için Google Formlar aracılığıyla 
hazırlanan çevrimiçi veri toplama aracılığıyla ölçek-
ler katılımcılara gönderildi. Ayrıca çalışmaya 
katılmadan önce bireylerden aydınlatılmış onam 
formu alındı. Çalışmaya sadece gönüllü bireylerin 
katılmasına dikkat edildi. Buna ek olarak bireylere 
istedikleri zaman ölçekleri doldurmayı 
bırakabilecekleri ve sonuçların gizli tutulacağı 
konusunda bilgi verildi. Çevrimiçi veri toplama 
işlemi 14 gün içinde tamamlandı. Çevrimiçi 
toplanan veriler bilgisayar ortamında analiz edildi. 
Çevrimiçi uygulamada bir soru işaretlemeden 
diğerine geçilmediği için çalışmada eksik veri 
olmadı. Sonuç olarak 540 kişi ölçekleri doldurdu. 
Verilerin analizine geçilmeden önce aykırı ve nor-
mallik değerleri incelendi. Bu işlemler sonucunda 8 
bireye ait verilerin parametrik koşulları ihlal ettiği 
tespit edildi ve veri kümesinden çıkarıldı. Son 
aşamada veri setinin çok değişkenli normallik testi 
için Lisrel 9.0 yazılımı kullanılarak Mardia’nın 
çarpıklık ve basıklık değerlerine bakıldı. Bu işlem 
sonucunda Mardia’nın çok değişkenli normallik 
varsayımının doğrulandığı gözlendi (p>.05). Bütün 
bu işlemler sonucunda analiz işlemi 532 veri 
üzerinden yürütüldü. Bireylerin COVID-19 yaşama 
korkusu, yaşam doyumu, öznel canlılık ve problem-
li internet kullanımı arasındaki ilişkiler Pearson 
korelasyon analizi ile saptandı. Regresyon analizi 
kullanılarak yaşam doyumu ve öznel canlılığın, 
COVID-19 korkusu ile problemli internet 
kullanımı arasındaki aracılık ilişkisi incelendi. 
Analizler Hayes (2009) tarafından geliştirilen 
Process makro kullanılarak gerçekleştirildi. Bu 
yöntemde 5000 yeniden örnekleme yöntemi seçildi. 
Analizler SPSS 22.00 programları aracılığıyla 
yapıldı. Araştırmada .05 anlamlılık düzeyi esas 
alındı. Verilerin normallik varsayımını karşılayıp 
karşılanmadığını belirlemek için basıklık ve 
çarpıklık değerlerine bakılmıştır. Sonuçlar Tablo’1 
de gösterilmiştir. 

Tablo 1 incelendiğinde verilere ilişkin çarpıklık ve 
basıklık değerlerinin +2 ila -2 arasında olması 
araştırmaya ilişkin değişkenlerin normallik 
varsayımını yerine getirdiği şeklinde 
değerlendirilmektedir (30). 
Etik İşlemler 
Çalışmaya başlamadan önce Atatürk Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Etik Kurulu Başkanlığı'ndan 
araştırma yapma izni alındı (Tarih: 10.06.2020, sayı: 
09, karar no: 10). Ayrıca insanlar üzerinde yapılan 
çalışmalarda tüm prosedürler 1964 Helsinki 
deklarasyonuna ve daha sonraki değişikliklerine 
veya karşılaştırılabilir etik standartlara uygun 
olarak yapıldı. 
BULGULAR 
Araştırmada COVID-19 korkusu, yaşam doyumu, 
öznel zindelik ve problemli internet kullanımı 
arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson kore-
lasyon analizi yapıldı. Korelasyon analizine ilişkin 
sonuçlar ile tüm değişkenlere ait aritmetik ortala-
ma ve standart sapma değerleri Tablo 2’de 
sunulmuştur. 
Tablo 2’de problemli internet kullanımının (PİK) 
COVID-19 korkusu ile pozitif, yaşam doyumu ve 
öznel zindelik ile negatif yönde, düşük düzeyde 
anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 
COVID-19 korkusu ile yaşam doyumu ve öznel zin-
delik arasında düşük düzeyde, negatif yönde 
anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. 



Çalışma grubunda yer alan bireylerin yaşam 
doyumları, öznel zindelikleri, COVID-19 korkusu 
ve problemli internet kullanımı aritmetik ortalama 
puanları sırasıyla; 12.45, 31.92, 16.29 ve 25.37 
olarak bulunmuştur. Bu puanlar katılımcıların 
yaşam doyumları ile öznel zindelik düzeylerinin 
orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Yine bul-
gular incelendiğinde katılımcıların COVID-19 
korkusu ve problemli internet kullanımının da orta 
düzeyde olduğu ifade edilebilir.  
Araştırmanın bir diğer bulgu sonucunda ergenlerin 
COVID-19 korkusu ile problemli internet 
kullanımı arasındaki ilişkisinde yaşam doyumunun 
aracılık rolü olup olmadığını incelemek amacıyla 
bootstrap yöntemini esas alan regresyon analizi 
yapıldı. Analiz sonuçlarına göre COVID-19 
korkusunun problemli internet kullanımı üzerinde 
pozitif yönde, anlamlı bir yordayıcı etkisinin olduğu 
görülmektedir (β= .18, % 95 CI [.105-.260], t= 
4.63, p<.01).  Diğer analiz sonucuna göre COVID-
19 korkusunun yaşam doyumunu anlamlı düzeyde 
ve negatif yönde yordadığı gözlenmektedir (β= -
.15, % 95 CI [-.295-.-008], t= -2.08, p<.01). Yaşam 
doyumunun ise problemli internet kullanımını 
anlamlı düzeyde ve negatif yönde yordadığı 
görülmektedir (β= -.09, % 95 CI [-.136-.-045], t= -
3.91, p<.01). COVID-19 korkusu ve yaşam doyu-
mu, problemli internet kullanımını üzerindeki 
değişimin yaklaşık %5.3’ünü (R2= .053) 
açıklamaktadır. Dolaylı etki sonuçlarına 
bakıldığında yaşam doyumunun COVID-19 
korkusu ile problemli internet kullanımını 
arasındaki ilişkiye aracılık ettiği anlaşılmaktadır 
(β= .014, % 95 CI [.001 - .033], p<.01). Güven 
aralığına ait değerler (CI) o (sıfır) içermemesi 

dolaylı etkinin anlamlı olduğunu göstermektedir.  
COVID-19 korkusu ile problemli internet 
kullanımı arasındaki ilişkide yaşam doyumunun 
aracılığına ilişkin analiz sonucu Şekil 1’de 
gösterilmiştir. 
Araştırmanın son bulgusu olarak ergenlerin 
COVID-19 korkusu ile problemli internet 
kullanımı arasındaki ilişkisinde öznel zindeliğin 
aracılık rolü olup olmadığını incelemek amacıyla 
bootstrap yöntemini esas alan regresyon analizi 
yapıldı. Analiz sonuçlarına göre COVID-19 
korkusunun problemli internet kullanımı üzerinde 
pozitif yönde, anlamlı bir yordayıcı etkisinin olduğu 
görülmektedir (β= .18, % 95 CI [.105-.259], t= 
4.65, p<.01).  Diğer analiz sonucuna göre COVID-
19 korkusunun öznel zindeliği anlamlı düzeyde ve 
negatif yönde yordadığı gözlenmektedir (β= -.08, 
% 95 CI [-.142-.-019], t= -2.57, p<.01). Öznel 
zindeliğin ise problemli internet kullanımını 
anlamlı düzeyde ve negatif yönde yordadığı 
görülmektedir (β= -.18, % 95 CI [-.282-.-071], t= -
3.29, p<.01). COVID-19 korkusu ve öznel zindelik, 
problemli internet kullanımını üzerindeki 
değişimin yaklaşık %5.7’sini (R2= .057) 
açıklamaktadır. Dolaylı etki sonuçlarına 
bakıldığında öznel zindeliğin COVID-19 korkusu 
ile problemli internet kullanımını arasındaki 
ilişkiye aracılık ettiği anlaşılmaktadır (β= .014, % 
95 CI [.002 - .032], p<.01). Güven aralığına ait 
değerler (CI) o (sıfır) içermemesi dolaylı etkinin 
anlamlı olduğunu göstermektedir.  
COVID-19 korkusu ile problemli internet 
kullanımı arasındaki ilişkide öznel zindeliğin 

Klinik Psikiyatri 2021;24:200-207 204

Yaşam doyumu ve öznel zindeliğin COVID-19 korkusu ile problemli internet kullanımı arasındaki aracılık ilişkisi

Şekil 1. COVID-19 korkusu ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracılık rolü.



aracılığına ilişkin analiz sonucu Şekil 2’de 
gösterilmiştir. 
TARTIŞMA 
Araştırmanın sonucunda ergenlerde COVID-19 
korkusu ile yaşam doyumu, öznel zindelik ve prob-
lemli internet kullanımı arasında anlamlı ilişkilerin 
olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte araştırmada 
COVID-19 korkusu ile internet bağımlılığı 
arasında yaşam doyumu ve öznel zindelik düzey-
lerinin aracı rolü olduğu ortaya çıkarılmıştır. 
Araştırmanın ilk bulgusunda COVID-19 korkusu 
ile internet bağımlılığı arasında yaşam doyumunun 
aracı rolünün olduğu saptanmıştır. Literatürde 
benzer araştırma sonuçlarına rastlamak 
mümkündür. Pandemi dönemindeki kısıtlamalara 
bağlı azalan yaşam doyumunun, ergenlerin inter-
neti daha fazla kullanmalarına yol açtığı tespit 
edilmiştir (31). Başka bir araştırmada ergenlerin 
pandemi döneminin korku ve olumsuz 
yaşantılarıyla başa çıkmada yetersizlik kaldıkları, 
internet kullanım sürelerinin arttığı belirlenmiştir 
(32). Geçmiş yıllarda H1N1 ve SARS-CoV salgın 
dönemlerinde de aile üyelerinin sağlık durumlarına 
yönelik endişeler, beklenmedik yas durumları, 
okulların tatil edilmesi, ailenin ekonomik 
geleceğine yönelik belirsizlik durumlarının ergen-
lerin yaşam doyumlarını olumsuz etkilediği 
görülmüştür (33). Düşük yaşam doyumu ile birlikte 
hissedilen stres ve kaygıyı dağıtmak adına birçok 
genç çareyi internet uygulamalarında daha fazla 
geçirerek aramaktadır. Fakat bu durum bireyin 
problemli internet kullanım davranışları sergileme-

sine yol açmaktadır (34). Ayrıca uygulamalarda 
geçirilen uzun sürede hastalığa yönelik olumsuz ve 
gerçek dışı haberler bireyin yaşam doyum düzeyini 
daha da azaltmaktadır. Azalan yaşam doyumu ve 
artan COVID-19 korkusu da problemli internet 
kullanımı ile birlikte daha farklı ruhsal sorunlara 
yol açmaktadır (35). 
Araştırmanın diğer bulgusunda, COVID-19 
korkusu ile internet bağımlılığı arasında öznel 
zindeliğin aracı rolünün olduğu saptanmıştır. 
Yapılan araştırmalarda, COVID-19 salgının birey-
lerin zindelik düzeylerini düşürdüğü, içsel enerji ve 
canlılık hissinin zayıf olduğu bireylerde de prob-
lemli internet kullanım riskinin yüksek olduğu 
gözlenmiştir (36). Yine karantina uygulamalarına 
maruz kalan ve virüs korkusu yaşayan bireylerin 
yaşam enerjilerinin azaldığı, mutluk olmak adına 
çevrimiçi ortamda daha fazla zaman ayırdığı 
görülmüştür (37). Yapılan araştırmalarda da zinde-
lik ile ilişkili kavramlardan yalnızlık seviyesi (38) ve 
sosyal etkileşim kaygısı (39) yüksek, duygusal 
sorunları yönetme becerisi zayıf (40) bireylerin 
problemli internet kullandıkları belirlenmiştir.  
Ergenlik gibi gelişim psikolojisinde önemli bir yere 
sahip olan dönemde birey canlı ve enerji doludur. 
Bilinmeyen dünyayı keşfetmek adına meraklıdır ve 
ilgilerinin peşinde gider. Ancak COVID-19 döne-
minde sahip olduğu bu ilgi ve isteği söndürecek 
engellerle karşılaşmaktadır. Sosyal çevresiyle, 
doğayla, sevdiği faaliyetlerle karantina tedbir-
lerinden dolayı uzak kalan genç, zamanın çoğunu 
internet ortamında geçirmektedir. Son günlerde 
alınan tedbir kararlarında esneklikler olsa da vaka 
ve ölüm haberlerinin devam etmesine bağlı olarak 
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azalan yaşam motivasyonu ve enerji internet 
kullanım süresini daha da artırmaktadır. Pandemi 
dönemi gibi yaşamın zorlu dönemlerinde ruh 
sağlığına iyi gelebilecek pozitif kavramları ele alan 
çalışmaların, ruh sağlığı çalışanlarına da kaynak 
sağlaması bakımından önemli olduğu 
düşünülmektedir. 
Bu bilgilerin dışında araştırmanın bazı kısıtlılıkları 
olduğu söylenebilir. Pandemi döneminde ergen-
lerin problemli internet kullanımlarını etkileyebile-
cek başka duygusal faktörlerde bulunmaktadır. Bu 
nedenle çalışmanın yalnızca dört değişken 
arasındaki ilişkiye odaklanması da bir kısıt olarak 
değerlendirilebilir. Bu nedenle gelecekte yapılacak 
çalışmalarda bu araştırmadaki modellere ek olarak 
diğer duygusal değişkenlerin aracı etkisinin 

araştırılması, farklı ve daha geniş örneklemler 
üzerinde bu ilişkilerin değerlendirmesi önerilebilir. 
Ayrıca pandemi tedbirleri kapsamında okulların 
kapalı olması, sosyal mesafe kuralları gereğince 
verilerin çevrimiçi yöntemle toplanması verilen 
cevaplar adına bir kısıtlılık olarak görülebilir. Yüz 
yüze eğitimin başlaması ile birlikte benzer 
araştırmanın tekrar uygulanarak sonuçlar 
değerlendirilebilir. 
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