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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri ile özgecilik düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi
ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 189 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.
Araştırmada, üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerini belirlemek için “Psikolojik İyi
Oluş Ölçeği” ve özgecilik düzeylerini belirlemek için “Özgecilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada
verilerin analizinde Pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizleri
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri ile
özgecilik düzeyleri arasında .46 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca basit
doğrusal regresyon analizi sonucunda üniversite öğrencilerinde özgecilik değişkeninin psikolojik iyi
oluşun %21’ini açıkladığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler alanyazın ışığında tartışılmış
ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik iyi oluş, özgecilik, üniversite öğrencileri.
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the relationship between university students' psychological wellbeing levels and their altruism levels. The research was carried out with the relational survey method,
one of the quantitative research methods. The study group of the research consists of 189 university
students. In the study, the “Psychological Well-Being Scale” was used to determine the psychological
well-being levels of university students and the “Algolicism Scale” was used to determine the altruism
levels. Pearson correlation analysis and simple linear regression analyzes were performed in the analysis
of the data in the study. As a result of the research, a significant positive correlation was found at the
level of .46 between the psychological well-being levels of university students and their altruism levels.
In addition, as a result of simple linear regression analysis, it was seen that the variable of altruism in
university students explained 21% of psychological well-being. The data obtained from the research
were discussed in the light of the literature and suggestions were made.
Keywords: Psychological well-being, altruism, university students.

Önerilen atıf: Akbulut, Ö.F. (2021). Üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi oluş ve özgecilik arasındaki ilişkinin
incelenmesi. Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-7.
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GİRİŞ
Bireyler yaşamları boyunca temel fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmek
için çaba göstermektedirler. Bu durum yaşamın devam ettirilebilmesi açısından büyük önem
taşımaktadır. Temel psikolojik ihtiyaçların karşılanmasında başkalarıyla kurulan etkileşimler
ve yardım davranışlarının önemli role farklı araştırmalarla desteklenmektedir.
Kendini gerçekleştirmiş bireyler hem kendileri hem de çevre ile barışık olup, hoşgörü
yeteneğine sahip, başkalarıyla güvenli ve derin ilişkiler kurabilen ve demokratik anlayış ile
herkesten bir şey öğrenebileceğine inanan bireyler olarak tanımlanmıştır (Lester, 2013).
Maslow oluşturduğu ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağına daha sonralarda ‘’topluma
katkı ihtiyacı’’ basamağını eklemiştir. Bu basamak bireylerin kendilerini gerçekleştirme
yolunda kendi ihtiyaçlarını karşılamayı bir tarafa bırakıp, başkalarının iyiliği ile ilgilemesinin
de bir ihtiyaç olarak karşılanması gerektiğini söylemiştir (Koltko-Rivera, 2006). Bu kapsamda
bilim insanları geçmişten günümüze kadar bu alanda çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu
çalışmalar geçtiğimiz 100 yıla kadar psikolojik rahatsızlıklar ve olumsuzluklar üzerine
yapılmış; psikolojik sağlık ve iyi oluş konularına yönelmemiştir. Ancak değişen ve gelişen
ihtiyaçlar ile birlikte 1960’lardan sonra, araştırmalar yavaş yavaş psikolojik iyi oluşa
odaklanmıştır (Karaırmak & Siviş, 2008).
İyi oluş kavramı mutluluk, ruhsal rahatsızlıkların olmamasının ötesinde, bireyin var olan
potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi olarak tanımlanmaktadır (Ryff, 1989). İyi oluş
kavramıyla ilgili iki temel bakış açısı vardır. Bunlardan ilki olan hedonizm (öznel iyi oluş)
yaklaşımında iyi oluş, bireyin yaşamından aldığı doyumla ilgili değerlendirmeleri olarak ele
alınmaktadır. Bu yaklaşımda iyi oluş öznel değerlendirmeleri içermektedir. Eudemonik
(psikolojik iyi oluş) yaklaşımında ise iyi oluş tam olarak psikolojik fonksiyonda olma durumu
olarak tanımlanmaktadır (Keyes et al., 2002).
Psikolojik iyi oluş; bireyin benliğine yönelik olumlu düşünebilmesi, kendi sınırlarının
farkında olması ve bundan dolayı mutsuz olmaması, çevresindeki bireylerle olumlu ve sağlıklı
ilişkiler kurabilmesi, çevreyi kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemesi, özgür bir şekilde eylemde
bulunabilmesi, yaşam amacı ve anlamına sahip olması, yeterliğinin farkında olup kendini
geliştirmeye çalışma çabası olarak ele alınmaktadır (Halisdemir, 2013). Ryff olumlu psikolojik
sağlığa ilişkin kuramları temel alarak ‘’Psikolojik İyi Oluş’’ modelini oluşturmuştur. Bu
modelde psikolojik iyi oluş 6 boyuttan oluşmaktadır. Ryff bu boyutları bireyin psikolojik iyi
oluşuyla ilgili birer ihtiyaç olarak belirtmiştir (Ryff, 1989). Bu boyutlar bireyin yaşantılarının,
duygularının, davranışlarının ve motivasyon kaynaklarının farkında olarak kendine yönelik
olumlu değerlendirmelerde bulunabilme (kendini kabul), başka bireylerle sağlık iletişim
kurabilme, başkalarına yardımda bulunabilme, yakın ilişkilerde bulunabilme (başkalarıyla
olumlu ilişkiler), bireyin kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çevresini etkili bir şekilde
yönlendirebilme kapasitesi (çevresel hakimiyet), sosyal beklentilere rağmen bireyin düşünce ve
davranışlarını kendisine göre düzenleyebilmesi, kendini denetleyebilme ve davranışlarını kendi
içerisinde organize edebilme (özerklik), kendi yaşamına yönelik amaçlar belirleyip bunları
kavrayabilmesi (yaşam amacı), kişisel potansiyelini geliştirebilme, birey olarak devamlı
büyüme ve gelişme becerisini sürdürme (kişisel gelişim) gibi özelliklerden oluşur (Ryff &
2

Akbulut
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi Oluş ve Özgecilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Singer, 2008). Psikolojik iyi oluşun bu boyutları incelendiğinde sosyal psikolojik bir kavram
olan özgecilikle bağlantısı olduğu görülmektedir.
Özgecilik, kişinin kendisinden ziyade bir başkasına yarar sağlama arzusuyla yapılan
davranıştır (Hogg & Vaughan, 2007). Özgecilik insanın psikolojik anlamda sağlıklı bir yapıya
kavuşması için bir araç olarak görülmektedir. Özgecilik, bireyin sorunlarından uzaklaşmasına
olanak sağlayıp, hayatın değeri ve anlamı konusundaki düşüncelerini geliştirir, algılama
yeterliliğini yükseltir, ruh halinin niteliğini arttırıp, çevreye sosyal uyumunu arttırmaktadır
(Karadağ & Mutafçılar, 2009). Maslow (2001) özgeciliği, bireyin kendi gerçekleştirme isteği
yolunda psikolojik sağlığının da bir aracısıdır. Midlarsky (1991), özgeci davranışların bireyleri
sorunlarından uzaklaştırıp, hayatlarına değer ve anlam vererek, onların kendi haklarında
algıladıkları yeterliliği artırdığı ve bu şekilde ruh halinin niteliğini geliştirdiğini belirtmiştir.
Tüm bunlar değerlendirildiğinde, bu araştırmada psikolojik iyi oluş ile özgecilik
arasındaki ilişki incelenmiştir. Psikolojik iyi oluş ile özgecilik arasındaki ilişkinin incelenmesi,
ruh sağlığı alanında psikolojik sağlığa odaklanan literatüre katkı sağlayabileceği
düşünülmektedir. Ayrıca araştırma kapsamında bir alt amaç olarak ele alınacak olan özgeciliğin
psikolojik iyi oluşu yordayıcı rolünün incelenmesi, bireylerin psikolojik iyi oluşlarını
geliştirmeye yönelik yapılacak araştırmalarda özgecilik davranışının önemine değinilmesi
açısından önemli olabilecektir.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, tarama modellerinden karşılaştırma türü ilişkisel tarama ile yapılmıştır.
Tarama modelleri, geçmişte ya da şu anda var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlayan araştırma modelleridir. Bu modellerde esas amaç, var olan durumu olduğu gibi
betimlemektir. Karşılaştırma türü ilişkisel tarama modellerinde, en az iki değişken bulunup
bunlardan birine göre gruplar oluşturularak diğer değişkene göre aralarında bir farklılaşma olup
olmadığı incelenir (Karasar, 2015).
Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, İç Anadolu Bölgesi’ndeki bir devlet üniversitenin
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programında öğrenim gören 139’u (%73,5) kadın
50’si (%26,5) erkek olmak üzere toplam 189 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği
Araştırmada, üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerini belirlemek için
“Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Psikolojik İyi Oluş Ölçeği Diener ve arkadaşları
(2010) tarafından mevcut iyi oluş ölçümlerini tamamlayıcı, psikolojik iyi oluşu ölçmek için
geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Telef (2013) tarafından yapılmıştır.
Açımlayıcı faktör analizi sonunda toplam açıklanan varyansın %42 olduğu saptanmıştır. Ölçek
maddelerinin faktör yükleri .54 ile .76 arasında hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde
uyum indeksi değerleri RMSEA= 0.08, SRMR= 0.04, GFI= 0.96, NFI= 0.94, RFI= 0.92, CFI=
3
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0.95 ve IFI= 0.95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında elde edilen Cronbach
alfa iç tutarlılık katsayısı .80 olarak hesaplanmıştır. Test tekrar test sonucuna göre ölçeğin
birinci ve ikinci uygulaması arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişki olduğu
görülmüştür (r= 0.86, p<.01). Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin madde toplam korelasyonlarının
.41 ile .63 arasında değişiklik gösterdiği ve t değerlerinin anlamlı olduğu saptanmıştır (p<.001).
Psikolojik İyi Oluş Ölçeğinin maddeleri, kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum
(7) şeklinde 1–7 arasında cevaplanmaktadır. Bütün maddeler olumlu şekilde ifade edilmektedir.
Puanlar 8 (tüm maddelere kesinlikle katılmıyorum cevabı verilirse) ile 56 (tüm maddelere
kesinlikle katılıyorum cevabı verilirse) arasında değişmektedir. Yüksek puan, kişinin birçok
psikolojik kaynak ve güce sahip olduğunu gösterir. Ölçek, iyi oluşun yönleri ile ilgili ayrı ayrı
ölçümler sağlamasa da, önemli olduğuna inandığımız farklı alanlarda olumlu işlevler ile ilgili
genel bir bakış sağlamaktadır (Diener et al., 2010).
Özgecilik Ölçeği
Araştırmada, üniversite öğrencilerinin özgecilik düzeylerini belirlemek için Akbaba
(2001) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Özgecilik Ölçeği” kullanılmıştır. Türkçeye uyarlanan
ölçekte orijinalinde olduğu gibi 20 madde bulunmaktadır. Özgecilik Ölçeği dört alt kategoriden
meydana gelmektedir. Bunlar: “aile”, “sosyallik”, “yardımseverlik” ve “sorumluluk”
kategorileridir. Beş dereceli Likert tipi ölçekte, 1 en azı, 5 ise en fazlayı ifade etmektedir.
İşaretlenen dereceler toplanarak toplam puan elde edilir. Bir kişi en fazla 100, en az 20 puan
almaktadır. Puanın yüksekliği özgecilik düzeyinin yüksek olduğunu, düşüklüğü ise aynı şekilde
özgecilik düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada işlemler, ölçekten elde
edilen toplam puan üzerinden gerçekleştirilmiştir. Özgecilik Ölçeğinin Türk örneklemi
üzerindeki güvenirliği; yapılan işlemler sonucunda toplam puan için Cronbach alfa iç tutarlık
katsayısı 0.85, iki-yarı test güvenirlik katsayısı 0.90 ve tüm ölçek için test-tekrar test güvenirlik
katsayısı 0.92 olarak belirlenmiştir. Özgecilik Ölçeğinin geçerlik çalışmalarında; iç geçerlik,
kapsam geçerliği ve benzer ölçekler geçerliği olmak üzere üç yöntem kullanılmıştır. Bu
yöntemler kullanılarak elde edilen bulgular, ölçeğin geçerli bir ölçek olduğuna dair kanıt olarak
kabul edilmiştir (Akbaba, 2001).
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada ilk olarak, araştırmaya katılabilecek üniversite öğrencilerine araştırmanın
amacı ve verilerin toplanma süreçleriyle ilgili bilgi verilmiştir. Araştırmaya katılımın
gönüllülük esasına dayalı olduğu vurgulanmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden üniversite
öğrencilerine ölçek formları dağıtılarak kağıt-kalem aracılığıyla veriler toplanmıştır. Bir kişinin
ölçme aracını doldurması ortalama 5 dakika sürmüştür. Araştırma kapsamında toplanan veriler
SPSS paket programına aktarılmış ve analizler bu program aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
Verilerin analizinde Pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizleri
gerçekleştirilmiştir.
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BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın amaçları çerçevesinde yapılan analizler sonucunda elde edilen
bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 1. Psikolojik iyi oluş ve özgecilik arasındaki ilişkiye ait korelasyon analizi sonuçları
Değişken
Psikolojik İyi Oluş
Özgecilik

Psikolojik İyi Oluş
1
.462**

Özgecilik
.462**
1

Tablo 1 incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri ile
özgecilik düzeyleri arasında .462 düzeyinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu
bulguya göre, üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerinin artmasıyla birlikte
özgecilik düzeylerinin arttığı söylenebilir.
Tablo 2. Özgeciliğin psikolojik iyi oluşu yordayıcı rolüne ilişkin basit doğrusal regresyon analizi
sonuçları
Değişken
Sabit
Özgecilik

B
10,660
0,461

Standart Hata
ß
4,249
0,065
0,462
R=.46, R²=.21, p<.01

t
2,509
7,125

p
0,013
0,000

Tablo 2 incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeylerindeki
toplam varyansın %21’inin özgecilik değişkeni tarafından anlamlı bir şekilde açıklandığı
görülmektedir.
TARTIŞMA
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri ile özgecilik
düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişki incelenmiştir. Araştırmada, psikolojik iyi oluş ile özgecilik
arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca özgeciliğin
psikolojik iyi oluşu açıklamada önemli bir yere sahip olduğu görülmüştür. Bu araştırmada,
özgecilik değişkeninin psikolojik iyi oluşu açıklamada önemli ve anlamlı bir role sahip olması
yürütülecek önleyici ve koruyucu temelli ruh sağlığı hizmetleri açısından katkı sağlayabilecek
nitelikte olabileceği söylenebilir. Bu kapsamda bireylerin psikolojik iyi oluşlarını geliştirmeye
yönelik yapılacak çalışmalarda özgecilik davranışlarının kazandırılabileceği söylenebilir.
Olumlu sosyal davranışlar içerisinde kategorisi içerisinde yer alan özgecilik davranışı
temel olarak yardımseverlik, fedakârlık ve gönüllülük çerçevesinde başkalarının iyiliği için
çaba gösterme davranışı olarak tanımlanmaktadır (Haynes, Josefy & Hitt, 2015). Özgecilik
davranışı sahip olduğu özellikler çerçevesinde bireylerin psikolojik iyi oluşları üzerinde olumlu
bir etkiye sahip olabilmektedir. Çünkü psikolojik iyi oluş bireyin potansiyelini
gerçekleştirebilmesi, hayatının bir anlamlı ve amacının olması ve nitelikli ilişkiler kurabilmesi
ile gerçekleşebilmektedir. Bireyin gerçekleştirdiği özgeci davranışların psikolojik iyi oluştaki
bu rollerle ilişkilendirilebilmesi özgeciliğin psikolojik iyi oluşa katkı sağlayabileceğini
göstermektedir. Nitekim alanyazında farklı araştırmalar, psikolojik iyi oluş ile özgecilik
davranışları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir (Başarer & Kısaç, 2017;
O’Connor et al., 2015).
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Araştırmadan elde edilen sonuçlar çerçevesinde şu önerilerde bulunulabilir:
1. Bu araştırmada, özgeciliğin psikolojik iyi oluşu açıklamada önemli bir role sahip
olduğu görülmüştür. Bu kapsamda üniversitelerde öğrenci toplulukları veya topluma
hizmet uygulamaları aracılığıyla özgecilik davranışları kazandırmaya ilişkin
çalışmalar yapılmasının öğrencilerin psikolojik iyi oluşları üzerinde olumlu bir etki
oluşturabileceği söylenebilir.
2. Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri özgecilik
değişkeni çerçevesinde ele alınmıştır. Yapılacak farklı araştırmalarda, üniversite
öğrencilerinde psikolojik iyi oluşu yordayabilecek çeşitli değişkenlere odaklanılabilir.
3. Bu araştırma, üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Yapılacak farklı
araştırmalar ile çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin psikolojik iyi oluş düzeyleri ile
özgecilik düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişki incelenebilir.
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ÖZET
Bu sistematik derlemenin amacı, uluslararası düzeyde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin
içeriğini sunmak, depresyon ve anksiyete üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmada ele alınacak
makaleler belirlenirken yapılandırılmış bir literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması Eylül 2021Ekim 2021 tarihleri arasında İngilizce ve Türkçe olarak ULAKBİM, Web Of Science ve Scopus veri
tabanlarında araştırma makalelerini içerecek biçimde gerçekleştirilmiştir. Bilinçli Farkındalık Temelli
Bilişsel Terapi programının anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi üzerine gerçekleştirilen
araştırmaları belirlemek amacıyla literatür taramasında “Bilinçli Farkındalık”, “Bilişsel Terapi”,
“Temelli”, “Depresyon”, “Anksiyete”, “Mindfulness”, “Cognitive Therapy”, "Mindfulness", "Based",
"Cognitive Therapy", “Anxiety” ve “Depression” terimleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma
grubunu, Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin depresyon ve anksiyete üzerindeki etkisini
inceleyen 10 çalışma oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında incelenen Bilinçli Farkındalık Temelli
Bilişsel Terapinin deneysel model türü, çalışma grubu, oturum içerikleri ve programların etkililiği
açısından incelenmiştir. İncelenen müdahale programlarının genel olarak depresyon ve anksiyete
üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonuçları, literatür açısından tartışılmış ve önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi, MBCT, depresyon, anksiyete.
ABSTRACT
The purpose of this systematic review is to present the content of Mindfulness-Based Cognitive Therapy
at the international level and to examine its effects on depression and anxiety. A structured literature
review was conducted while determining the articles to be discussed in the research. The literature
review was carried out between September 2021 and October 2021 in English and Turkish, including
research articles in ULAKBİM, Web of Science and Scopus databases. “Mindfulness”, “Cognitive
Therapy”, "Mindfulness", "Based", "Cognitive Therapy", “Anxiety” ve “Depression” “Bilinçli
Farkındalık”, “Bilişsel Terapi”, “Temelli” ve “Depresyon” are used.The study group of the research
consists of 10 studies examining the effect of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on depression and
anxiety. The experimental model type of Mindfulness-Based Cognitive Therapy examined within the
scope of the research was examined in terms of the study group, session contents and the effectiveness
of the programs. It was observed that the intervention programs examined were generally effective on
depression and anxiety. The results of the research were discussed in terms of the literature and
suggestions were made.
Keywords: Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, depression, anxiety.
Önerilen atıf: Bulat, E. (2021). Bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapinin anksiyete ve depresyon üzerindeki etkisinin
incelenmesi: Sistematik derleme. Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 8-27.
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GİRİŞ
Bilinçli farkındalık, şimdiki an içerisinde meydana gelenlere dikkat etmek, bu dikkatin
özelliğini fark etmek ve tüm farkında olunan durumların yargılamadan kabul etmeyi içerir
(Atalay, 2019). Bilinçli farkındalık, bireyleri otomatik düşüncelerden, alışkanlıklardan ve
sağlıksız davranış kalıplarından uzaklaştırmada önemlidir ve bu nedenle, uzun süredir refahı
artırma ile ilişkilendirilen bilinçli ve kendi kendine onaylanan davranışsal düzenlemeyi teşvik
etmede önemli bir rol oynayabilmektedir (Ryan ve Deci, 2000). Bilinçli Farkındalık Temelli
Bilişsel Terapi(MBCT) ise, Jon Kabat-Zinn'in Massachusetts Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki
kronik fiziksel ağrı ve hastalığı olan insanlara yardım etmek için geliştirilen stres azaltma
programına dayanmaktadır (Kabat-Zinn, 1990). MBCT programının nihai amacı, bireylerin
depresif nüksetmeye katkıda bulunan düşünceler, duygular ve vücut duyumları ile ilişkilerinde
radikal bir değişim yapmalarına yardımcı olmaktır (Segal vd., 2013).
Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi, başlangıçta depresyonun tekrarlama riski
yüksek olan hastalarda nüksetmeyi önleme tedavisi olarak geliştirilmiş, oturumlar arasında
farkındalığı öğreten manuelleştirilmiş grup tabanlı bir beceri eğitim programıdır (Musa vd.,
2020). Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi aynı zamanda depresyon hakkında temel
eğitimi ve düşünme ile duygu arasındaki bağlantıları ve özellikle ruh hallerinde bir düşüş fark
ettiklerinde katılımcıların kendilerine nasıl bakabileceklerini gösteren bilişsel terapiden
türetilen bir dizi alıştırmayı içerir (Williams ve Kuyken, 2012). Bu çerçevede MBCT,
depresyonla ilgili ön eğitim gibi bilişsel terapi unsurlarını birleştirmekte farkındalığın, depresif
olmayan düşünceyi karakterize eden otomatik ve kendi kendini sürdüren olumsuz
düşüncelerden uzaklaşmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir (Segal vd., 2013).
Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi uygulamaları son 20 yılda yaygın biçimde
kullanılmaya başlanmıştır. Araştırmalar ergen, yetişkin ve yaşlı erişkin gibi gruplarda
depresyon (Chan vd., 2020; Idusohan-Moizer vd., 2015; Kaviani vd., 2011), stres ve sosyal
stres durumları (Belliveau vd., 2021; Britton vd., 2012), grup uygulamaları şeklinde yürütülen
anksiyete semptomlarına müdahale programları (Helmes ve Ward, 2017; Sado vd., 2018),
patolojik durumlardan biri olan obsesif kompulsif bozukluk belirtileri gösteren bireyler
(Landmann vd., 2020; Mathur vd., 2021), savaş gazilerinden meydana gelen grup ile travma
sonrası stres bozukluğu (Jasbi vd., 2018; King vd., 2013; Omidi ve Hamidian, 2018; Sears ve
Chard, 2016), deneysel çalışma gruplarında kanser hastaları (Foley vd., 2010; van der Lee ve
Garssen, 2012) gibi konularda çalışıldığını ve etkili bulunduğunu göstermektedir. Aynı
zamanda literatür incelendiğinde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi ile Bilinçli
Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programının kullanıldığı çalışmalara ilişkin sistematik
derlemelere ve meta-analiz çalışmalarına (Abbott vd., 2014; Alsubaie vd., 2017; Fjorback vd.,
2011; Kraines vd., 2022) rastlanmaktadır.
Anksiyete ve depresyon semptomları arasında dikkat çekici benzerlikler bulunmaktadır
ve sıklıkla bir arada görülmektedir (Türkçapar, 2004). Depresyon, içsel yaşantıların bireyin
davranış biçimlerini ve çevreyi algılama şeklini etkilemesi sonucu ortaya çıkan duygudurum
bozukluğudur (Karamustafalıoğlu ve Yumrukçal, 2011). Depresyona ilişkin çalışmalarda
genellikle depresyonun epizodik yapısını vurgulansa da, birçok durumda hastaların ataklardan
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tamamen kurtulmadığı, nüksün önemli bir yordayıcısı olan kalıntı semptomlar göstermeye
devam ettiği ortaya konulmuştur (Judd vd., 1998; Katon vd., 2009; Pintor vd., 2003). Anksiyete,
korkuya ek olarak algılanan isteksizlik, kontrol edilemezlik, belirsizlik, savunmasızlık ve
istenen sonuçları elde edememe gibi diğer bilişsel faktörleri içeren daha kalıcı bir tehdit veya
endişe durumu olarak tanımlanmaktadır (Clark ve Beck, 2011). Depresyon ve ansiyetenin
yaygınlığına ilişkin alanyazında farklı gruplar ile yapılan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Asif
vd. (2020) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada anksiyete belirtilerinin
depresyona göre orta ve ağır düzeyde yaygınlık gösterdiği belirtilmiştir. Benzer şekilde 400
üniversite öğrencisi ile yürütülen çalışmada depresyon yaygınlığı %48.30, anksiyete yaygınlığı
%50 olarak bulunmuştur (Shah ve Pol, 2020). COVİD-19 pandemisi sırasında gerçekleştirilen
80.879 çocuk ve ergen katılımcıyı içeren meta-analiz çalışmasında pandemi öncesi tahminlerin
iki katı olacak şekilde depresyon ve anksiyete belirtilerinin sırasıyla %25.2 ve %20.5 olduğu
tahmin edilmektedir (Racine vd., 2021). Mirzaei vd. (2019) tarafından 9965 katılımcının
oluşturduğu araştırmada depresyon yaygınlığı %29 iken anksiyete yaygınlığının %32.2 olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Depresyon ve anksiyete yaygınlığını üzerine 2020 yılında 204 farklı
ülkenin dahil edilerek yapılan çalışmaların sistematik derlemesinde ise pandemi sürecinde
depresyon ve anksiyete semptomlarının büyük bir artışa sahip olduğu belirtilmiştir
(Sandomauro vd., 2021). Literatür incelendiğinde yapılan çalışmalardan yola çıkarak
depresyon ve anksiyete belirtilerinin önemli bir risk faktörü olduğu sonucuna ulaşılabilir.
Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi, anksiyete ve depresyonu olan yetişkinlerde
etkililik göstermiştir (Hofmann vd., 2010). Bununla birlikte Demir (2015) tarafından
gerçekleştirilen çalışmada, 19-26 yaş arasında bulunan 31 katılımcıyla 8 oturumluk Bilinçli
Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi gerçekleştirilmiş ve MBCT programının depresif belirtiler
üzerinde anlamlı düzeyde azaltıcı etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Literatür incelendiğinde
gerçekleştirilen müdahale programının depresyon düzeyleri üzerinde azaltıcı etkiyi destekleyen
benzer çalışmalar bulunmaktadır (Ma ve Teasdale, 2004; Teasdale vd., 2000; Williams vd.,
2010). Kenny ve Williams (2007), Bilişsel Davranışçı Terapi programına dahil olup terapiye
olumlu yanıt vermeyen depresyon hastalarında, Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi
uygulamalarında bulunmuş ve etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Anksiyete bozukluğu olan
bireylerde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin etkinliği araştırılmıştır ve yapılan
deneysel araştırmanın sonucunda MBCT’nin anksiyete ve depresyon semptomları üzerinde
önemli ölçüde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. (Kim vd., 2009). Craigie vd.
(2008), 2 saatlik oturumlar şeklinde gerçekleştirilen 9 haftalık MBCT programı, tedavi sonrası
değerlendirme oturumu, 6 hafta ve 3 aylık takip oturumları yürütmüştür. Tedaviye yönelik
sonuçlar değerlendirildiğinde anksiyete belirtilerinde tedavi sonrası takipte korunan önemli
iyileşmeler ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin
anksiyete semptomlarını azaltıcı etkiye sahip olduğunu vurgulayan çalışmalar bulunmaktadır
(Demir, 2017; Evans vd., 2008).
Bu sistematik derlemenin amacı, Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin
içeriğini sunmak, depresyon ve anksiyete üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaç
doğrultusunda, literatür taraması neticesinde depresyon ve anksiyete belirtilerine sahip
bireylerde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin etkililiği araştırılmıştır. Elde edilen
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çalışmalar neticesinde araştırmada ayrıca şu sorulara yanıtlar aranmıştır.
1. Uluslararası düzeyde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin depresyon ve
anksiyete üzerindeki etkilerini inceleyen yarı deneysel ve deneysel araştırmalar
nelerdir?
2. Uluslararası düzeyde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin depresyon ve
anksiyete üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalarda deneysel desen türleri nasıldır?
3. Uluslararası düzeyde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin depresyon ve
anksiyete üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalarda çalışma grupları kimlerden
oluşmaktadır?
4. Uluslararası düzeyde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin depresyon ve
anksiyete üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalarda oturum içerikleri, sayıları ve
süreleri nasıldır?
5. Uluslararası düzeyde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin depresyon ve
anksiyete üzerindeki etkililiği ne düzeydedir?
YÖNTEM
Bu araştırma, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapinin
anksiyete ve depresyon üzerindeki etkililiğini incelemek amacıyla oluşturulan sistematik
derleme çalışmasıdır. Sistematik derleme, belirlenen bir konudaki çalışmaların kapsamlı bir
şekilde literatürde taranıp soyutlama ve veri çıkarma kriterlerine uygun olarak bulguların
sentezlenmesi ve raporlaştırılmasıdır (Bown ve Sutton, 2010). Bu bağlamda araştırmada,
ULAKBİM, WEB OF SCIENCE VE SCOPUS veri tabanlarında taramalar gerçekleştirilmiş ve
çeşitli dâhil edilme kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar araştırma
kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamına dâhil edilen araştırmaların analizi sürecinde
doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel Doküman Analizi, yazılı çalışmaların içeriğini
özenle ve sistematik bir şekilde analiz etmek amacıyla kullanılan bir araştırma yöntemidir
(Wach, 2013).
Tarama ve seçim süreci araştırma kapsamında incelenecek araştırmalar belirlenirken
yapılandırılmış bir alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Alanyazın taraması Eylül 2021–
Ekim 2021 tarihleri arasında ULAKBİM, WEB OF SCİENCE VE SCOPUS veri tabanlarında
yayınlanan araştırma makalelerini içerecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak yapılmıştır.
Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin anksiyete ve depresyon üzerindeki etkisini
inceleyen araştırmaları belirleyebilmek için Türkçe alanyazın “Bilinçli Farkındalık” AND
“Bilişsel Terapi” AND “Temelli” AND “Depresyon” AND “Anksiyete” terimleri; İngilizce
alanyazında ise "Mindfulness" AND "Based" AND "Cognitive Therapy" AND “Anxiety” AND
“Depression” terimleri kullanılmıştır. Tablo 1’de alanyazın taraması kapsamında kullanılan
arama anahtarları yer almaktadır.
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Tablo 1. Alanyazın taraması kapsamında kullanılan arama anahtarları
Veritabanı
Arama Kelimeleri
Doküman
Tam Metin
Türü
ULAKBİM
“Bilinçli Farkındalık” AND
Araştırma
+
“Bilişsel Terapi” AND
Makalesi
“Temelli” AND “Depresyon”
AND “Anksiyete”
“Mindfulness” AND
“Cognitive Therapy”
WEB OF
SCİENCE
SCOPUS

"Mindfulness" AND "Based"
AND "Cognitive Therapy"
AND “Anxiety” AND
“Depression”
"Mindfulness" AND "Based”
AND "Cognitive Therapy"
AND “Anxiety” AND
“Depression”

Araştırma
Makalesi

+

Araştırma
Makalesi

+

Alanyazın taraması sonucunda ulaşılan araştırmaların araştırma kapsamına alınmasında
çeşitli dâhil edilme kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Araştırma kapsamına alınacak
çalışmaların seçiminde kullanılan dâhil edilme kriterleri Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Araştırma kapsamına alınacak araştırmaların seçiminde kullanılan dâhil edilme kriterleri

1

Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin anksiyete ve depresyon üzerindeki
etkisini incelemek için bir uygulama içeren deneysel çalışmalar araştırma kapsamına
alınmıştır.
2 ULAKBİM, WEB OF SCİENCE ve SCOPUS veri tabanlarında yer alan araştırma
makaleleri, araştırma kapsamına alınmıştır
3 Uygulanan programın etkililiği üzerine bilgi veren çalışmalar araştırma kapsamına
alınmıştır.
4 Veri tabanı aramasında makaleler başlık yönünden analiz edilmiştir.
Yapılan alanyazın taraması sonucunda toplam 56 araştırmaya ulaşılmış ve bunlar
arasından dâhil edilme kriterleri göz önünde bulundurularak 10 araştırma makalesi, araştırma
kapsamına dâhil edilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu, Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin anksiyete
ve depresyon üzerindeki etkisi ile ilgili ULAKBİM, WEB OF SCİENCE VE SCOPUS veri
tabanlarında yer alan 10 araştırma makalesi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında incelenen
çalışmaların künyelerine ilişkin bilgiler Tablo 3’te gösterilmiştir.
Yazar ve Yıl
Finucane Ve Mercer,
2006

Tablo 3. Araştırma kapsamında incelenen çalışmalar
Başlık
An Exploratory Mixed Methods Study Of The Acceptability And
Effectiveness Of Mindfulness -Based Cognitive Therapy For Patients With
Active Depression And Anxiety İn Primary Care [Birinci Basamakta Aktif
Depresyon ve Anksiyetesi Olan Hastalar İçin Bilinçli Farkındalık Temelli
Bilişsel Terapinin Kabul Edilebilirliği ve Etkililiği Üzerine Keşfedici Bir
Karma Yöntem Çalışması]
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Sharplin, Jones,
Hancock, Knott,
Bowden Ve Whitford,
2010
Kaviani, Javaheri Ve
Hatami, 2011
Idusohan-Moizer,
Sawicka, Dendle Ve
Albany, 2015
Panahi Ve Faramarzi,
2016
Javedani,
Aerabsheybani,
Ramezani,
Aerabsheybani, 2017

Mindfulness-Based Cognitive Therapy: An Efficacious Community-Based
Group İntervention For Depression And Anxiety İn A Sample Of Cancer
Patients [Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi: Bir Kanser Hasta Örneğinde
Depresyon ve Anksiyete İçin Etkili Bir Toplum Temelli Grup Müdahalesi]
Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) Reduces Depression And
Anxiety Induced By Real Stressful Setting İn Non-Clinical Population
[Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi (MBCT), Klinik Olmayan Nüfusta
Gerçek Stresli Ortamın Neden Olduğu Depresyon ve Kaygıyı Azaltma]
Mindfulness-Based Cognitive Therapy For Adults With İntellectual
Disabilities: An Evaluation Of The Effectiveness Of Mindfulness İn
Reducing Symptoms Of Depression And Anxiety [Zihinsel Engelli
Yetişkinler İçin Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi: Dikkatin Depresyon ve
Anksiyete Semptomlarını Azaltmadaki Etkinliğinin Değerlendirilmesi]
The Effects Of Mindfulness-Based Cognitive Therapy On Depression And
Anxiety İn Women With Premenstrual Syndrome [Premenstrüel Sendromlu
Kadınlarda Mindfulness Temelli Bilişsel Terapinin Depresyon ve
Anksiyete Üzerindeki Etkileri]
The Effectiveness Of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (Mbct) İn
İncreasing İnfertile Couples’ Resilience And Reducing Anxiety, Stress,
And Depression [İnfertil Çiftlerin Dayanıklılığını Artırmada ve Kaygı,
Stres Ve Depresyonu Azaltmada Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin
(MBCT) Etkinliği]

Shulman, Dueck,
Ryan, Breau,
Sadowski Ve Misri,
2018
Torres-Platasa,
Escobara, Belliveaua,
Wu, Sasi, Fotso, Potes,
Thomas, Goodman,
Looper, Segal, Berlim,
Vasudev, Moscovitz
Ve Rej, 2019

Feasibility Of A Mindfulness-Based Cognitive Therapy Group İntervention
As An Adjunctive Treatment For Postpartum Depression And Anxiety
[Doğum Sonrası Depresyon ve Anksiyete İçin Yardımcı Bir Tedavi Olarak
Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Grup Müdahalesinin Fizibilitesi]
Mindfulness-Based Cognitive Therapy Intervention For The Treatment Of
Late-Life Depression And Anxiety Symptoms İn Primary Care: A
Randomized Controlled Trial [Birinci Basamakta İleri Yaşam Depresyonu
ve Anksiyete Belirtilerinin Tedavisine Yönelik Farkındalık Temelli Bilişsel
Terapi Müdahalesi; Rasgele Kontrollü Bir Deneme]

Mehdi Ve Fazeli, 2020

Effectiveness Of Mindfulness-Based Cognitive Therapy For Comorbid
Depression And Anxiety İn Pregnancy: A Randomized Controlled Trial
[Gebelikte Komorbid Depresyon ve Anksiyete İçin Farkındalık Temelli
Bilişsel Terapinin Etkinliği; Rasgele Kontrollü Bir Deneme]
A Brief Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) Intervention As A
Population-Level Strategy For Anxiety And Depression [Anksiyete ve
Depresyon İçin Nüfus Düzeyinde Bir Strateji Olarak Kısa Bir Farkındalık
Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) Müdahalesi]

Burgess, Selchen,
Diplock Ve Rector,
2021

Araştırmada, makalelerin sistematik bir şekilde taranmasına ilişkin akış şeması aşağıda
gösterilmiştir.
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Veritabanları aracılığıyla belirlenen çalışmaların sayısı
(n=56) ULAKBİM( n=4), Web Of Science (n=26),
Scopus (n=26)
Yinelenen
çalışmaların
sayısı (n=16)

Tarama

Yinelenen çalışmalar çıkarıldıktan sonra
kalan çalışmaların sayısı (n=40)

Tam metine ulaşılamayan
çalışmaların sayısı (n=6)
Başlık ve özetin konuyla uyumsuz
olan çalışmaların sayısı (n=12)
Uygun olarak değerlendirilen tam
metin çalışmaların sayısı (n=22)

Dahil Edilen

Uygunluk

Taranan çalışmaların sayısı (n=40)

Sistematik ve meta-analiz
çalışmaları olması, nitel araştırma
yöntemi kullanılması, yalnızca
takip seansları yapılması, internet
tabanlı uygulamalarda
bulunulması, kitap bölümü
olması, vaka çalışmaları olması,
farklı müdahalelere ek olarak
çalışılması sebebiyle dâhil
edilmeyen çalışmaların sayısı
(n=12)

Dâhil edilen
çalışmaların sayısı
(n=10)

BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde; araştırmanın genel ve alt amaçları doğrultusunda yapılan
analizler sonucu ortaya çıkan sonuçlar yer almaktadır.
Araştırma Modelleri
Uluslararası düzeyde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin etkililiğini
inceleyen çalışmalar farklı deneysel model türlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaların
deneysel modellerine ilişkin frekanslar Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Araştırmaların deneysel desenlerine ilişkin frekanslar
Deneysel Desen Türü
1x2’lik desen
1x3’lük desen
2x2’lik desen
2x3’lük desen

F
2
2
2
4

%
20
20
20
40

Çalışma kapsamında incelenen makalelerde kullanılan deneysel desenler
incelendiğinde; 2 araştırmada 1x2’lik desen, 2 çalışmada 1x3’lük desen, 2 araştırmada 2x2’lik
desen ve 4 araştırmada 2x3’lük desen kullanıldığı görülmüştür. Araştırma kapsamında
incelenen makale ve tezlerde deney, kontrol ve plasebo gruplarına yönelik ön-test, son-test ve
izleme testinin uygulandığı 3x3’lük desene rastlanmamıştır.
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Finucane ve Mercer (2006) tarafından karma ölçümlerin yapıldığı araştırmada, nicel
araştırma türünde tek grup olarak deney grubuna ön-test ve son-test ölçümleri yapılarak 1x2’lik
desen kullanılmıştır. Araştırmada kontrol grubu bulunmamaktadır. Sharplin ve diğerleri (2010)
tarafından kanser hastaları üzerinde toplum temelli grup müdahalesi gerçekleştirmek amacıyla
deney gruplarına ön-test, son-test ve müdahaleden 3 ay sonra izleme testleri olmak üzere 3 ayrı
ölçüm yapılarak 1x3’lük desen kullanılmıştır. Aynı zamanda özdeş uygulamaların gerçekleştiği
2 ayrı deney grubu bulunmaktadır. Kaviani ve diğerleri (2011) tarafından klinik olmayan
popülasyon üzerinde MBCT’nin etkililiğini inceleyen araştırmada, deney ve kontrol gruplarına
ön-test, son-test ve 1 ay sonra izleme testleri uygulanarak 2x3’lük desen kullanılmıştır. Ayrıca
çalışmanın 4. oturumunda ve ikinci izleme olarak müdahaleden 6 ay sonra da ölçümler
gerçekleştirilmiştir. Idusohan-Moizer ve diğerleri (2015) tarafından zihinsel kısıtlı yetişkinler
üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, deney gruplarına ön-test, son-test ve müdahaleden 6
haftalık izleme sonrası testleri yapılarak 1x3’lük desen kullanılmıştır. Bu araştırmada
diğerlerinden farklı olarak 2 ayrı deney grubu oluşturulmuştur ve her deney grubuna hasta
bakıcılar dahil edilmiştir. Panahi ve Faramarzi (2016) tarafından premenstrüel sendromlu
kadınlar üzerinde gerçekleştirilen araştırmada deney ve kontrol gruplarına ön-test ve son-test
uygulanarak 2x2’lik desen kullanılmıştır. Javedani ve diğerleri (2017) tarafından infertil çiftler
üzerinde yapılan araştırmada deney ve kontrol gruplarına ön-test ve son-test olmak üzere iki
farklı ölçüm yapılarak 2x2’lik desen kullanılmıştır. Shulman ve diğerleri (2018) tarafından
doğum sonrası depresyon ve anksiyete tedavisinde gerçekleştirilen MBCT uygulamasını
incelemek amacıyla, deney ve kontrol gruplarına ön-test, son-test ve müdahaleden 3 aylık takip
sonrası izleme testleri uygulanarak 2x3’lük desen kullanılmıştır. Ayrıca 4. Oturumda deney ve
kontrol grubu üzerinde ölçüm gerçekleştirilmiştir. Torres-Platas ve diğerleri (2019) tarafından
geç yaşam depresyonu ve anksiyete belirtileri üzerinde MBCT’nin etkililiğini belirlemek
amacıyla yapılan araştırmada deney ve kontrol gruplarına ön-test, son-test ve 8 hafta sonrası
izleme testleri olmak üzere 3 ayrı ölçüm yapılarak 2x3’lük desen kullanılmıştır. Mehdi ve Fazeli
(2020) tarafından gebelikte eşlik eden depresyon ve anksiyete üzerinde yapılan araştırmada,
deney ve kontrol gruplarına ön-test, son-test ve müdahaleden 1 ay sonra izleme testleri olmak
üzere 3 ayrı ölçüm yapılarak 2x3’lük desen kullanılmıştır. Burgess ve diğerleri (2021)
tarafından gerçekleştirilen kısa süreli Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi
uygulamasında, yalnızca deney grubuna ön-test ve son-test ölçümleri yapılarak 1x2’lik desen
kullanılmıştır.
Çalışma Grupları
Uluslararası düzeyde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi’nin etkililiğini
inceleyen araştırmalar farklı gruplar ile gerçekleştirilmiştir.
Finucane ve Mercer (2006) tarafından yapılan araştırmada, çeşitli dahil etme ve hariç
tutma kriterleri belirlenerek deney grubu oluşturulmuştur. 18-65 yaş arasında tekrarlayan
depresif bozukluk veya depresyon ve anksiyete öyküsü olan, 2 haftadan uzun süren mevcut
depresyon belirtileri gösteren, Beck Depresyon Ölçeğinden 14’ün üzerinde puan alan 10 kadın
ve 3 erkek çalışma grubunu oluşturmuştur. Sharplin ve diğerleri (2010) tarafından yürütülen
araştırmada çalışma grubu, Kanser Konseyi Güney Avustralya Yardım Hattı'na yapılan çağrılar
aracılığıyla belirlenmiştir. Ciddi psikiyatrik bozukluklar ve madde kötüye kullanımı olan
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kişileri hariç tutarak kanser öyküsü olan 16 katılımcı ve 5 kanser hastası bakıcısı deney
gruplarını oluşturmuştur. Kaviani ve diğerleri (2011) tarafından gerçekleştirilen araştırmada
İran'daki Esfahan Üniversitesi yurtları listesinden Psikoloji dışındaki bölümlerden, 2. ve 3. Sınıf
lisans düzeyinden basit rastgele bir şekilde 45 kız öğrenci seçilmiştir. Araştırma prosedüründe
bulunmayan bir istatistikçi tarafından katılımcılar randomize edilerek 20 kişi deney grubunda,
25 kişi kontrol grubunda olacak şekilde oluşturulmuştur. Idusohan-Moizer ve diğerleri (2015)
tarafından gerçekleştirilen araştırmada katılımcılar, İngiltere’de Devon'un Güney ve GüneyBatı bölgelerindeki zihinsel engeli bulunan topluluklardan oluşturulmuştur. Bir ya da daha fazla
depresyon veya yaygın anksiyete atağı veya kasıtlı kendilik öyküsü olan veya her iki klinik
durum yaşayan, sınırda, hafif veya orta derecede zihinsel engeli bulunan 18 yaş üstü erkek ve
kadın hastalar deney gruplarını oluşturmuştur. Bipolar bozukluğu tanısı olan kişiler de
hastalığın manik evresinde olmamaları koşuluyla gruba dahil edilirken psikoz, şiddetli veya
derin kimlik teşhisi olanlar programdan çıkarılmıştır. Panahi ve Faramarzi (2016) tarafından
yürütülen çalışmada Mazandaran Üniversitesi'nde bulunan öğrencilerin fakülte ve sınıf
düzeylerine göre çok aşamalı küme örneklemesi kullanılarak çalışma grubu belirlenmiştir. 4
örnekleme biriminde en az iki yıldır normal adet görme, gönüllü olma, premenstrüel sendrom
yaşama ve Beck Depresyon Ölçeğinden 16-27 aralığında puan alma, aktif olarak herhangi bir
psikoterapi almama ve herhangi bir antidepresan ilaç kullanmama kriterlerine göre rastgele
olarak 30 kadın deney grubuna 30 kadın kontrol grubuna atanmıştır. Javedani ve diğerleri
(2017) tarafından yürütülen çalışmada, çalışma grubu Mashhad sağlık ve tıp merkezlerine
başvuran tüm infertil çiftlerden oluşmaktadır. Örneklemi oluşturan 30 infertil erkek ve kadın,
kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve 15 katılımcı deney grubuna, 15 katılımcı ise kontrol
grubuna yerleştirilmiştir. Shulman ve diğerleri (2018) tarafından gerçekleştirilen araştırmada,
yaşları 27 ile 42 arasında değişen 30 doğum sonrası süreçte olan kadın araştırmanın deney ve
kontrol grubunu oluşturmaktadır. Torres-Platas ve diğerleri (2019) tarafından gerçekleştirilen
araştırmada, Entegre Üniversite Sağlık ve Sosyal Hizmetler Merkezlerinden ruh sağlığı
hizmetleri için bekleme listesinde olan, Yerel Toplum Hizmet Merkezindeki aile doktorlarından
ve/veya diğer akıl sağlığı hizmeti merkezlerinden gönüllü olarak programa katılmayı kabul
eden 61 yaşlı erişkin deney ve kontrol gruplarını oluşturmaktadır. Mehdi ve Fazeli (2020)
tarafından yürütülen araştırmada İran’da bulunan sekiz tıbbi servise ve doğum servisine
başvuran, gönüllü olan kadınlar çeşitli kriterler oluşturularak çalışma grubuna dâhil edilmiştir.
Depresyon ve anksiyete bozuklukları için DSM-5 ölçütlerini karşılayan, Beck Depresyon
Ölçeğinden 20 üzeri puan alan ve Beck Anksiyete Envanterinden 22 üzeri puan alan 18
yaşından büyük 1 ila 6 ayı içinde olan 38 hamile kadın deney ve kontrol grubunu
oluşturmaktadır. Mevcut psikotik bozukluklar, bipolar bozukluk, madde kötüye kullanımı veya
bağımlılığı, kişilik bozuklukları ve riskli ergenler dahil olmak üzere diğer DSM-5 psikiyatrik
bozuklukları için tanı kriterlerini karşılayan katılımcılar hariç tutulmuştur. Burgess ve diğerleri
(2021) tarafından gerçekleştirilen araştırmada Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezindeki
Farkındalık Temelli Terapi Kliniğinden ise 18 yaşından büyük, Genelleştirilmiş Anksiyete
Bozukluğu-7 Ölçeğinden 5 üzeri puan almış ve doktor tarafından sevk edilen 54 kişi deney
grubunu oluşturmaktadır. Son 3 yılda 8 haftalık Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahale
Programına katılan, madde kötüye kullanımı, psikoz ve/veya mani kriterlerini karşılayan ve
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aktif intihar eğilimini ifade eden bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir. Ayrıca çalışma
grubunun büyüklüğü geleneksel MBCT gruplarından daha büyüktür (12 katılımcı yerine 16-20
katılımcı).
Oturumların İçerikleri, Sayısı ve Süresi
Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi programının çeşitli içeriklerden oluştuğu
görülmüştür. Bu içeriklerin gerçekleştirilmesi farklı oturum sayılarında ve sürelerinde
gerçekleşmiştir.
Finucane ve Mercer (2006) tarafından yapılan araştırmada 8 oturumluk Bilinçli
Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi programı uygulanmıştır. Araştırmada uygulanan programda
farkındalığı geliştirmek için beden taraması, rehberli oturma meditasyonu, dikkatli germe ve
yürüyüş, 3 dakikalık nefes egzersizi ve günlük yaşamda farkındalık gibi yöntemler
kullanılmıştır. Depresyonun konsantrasyonu etkilediği düşüncesinden yola çıkarak uzun
meditasyon etkinlikleri daha kısa sürelerde gerçekleştirilmiştir. Sharplin ve diğerleri (2010)
tarafından gerçekleştirilen araştırmada, MBCT programı 8 oturumdan ve haftalık 120
dakikadan oluşmaktadır. Müdahale programının içeriğinde, otomatik pilottan çıkma, engellerle
başa çıkma, kişinin nefesinin farkındalığı, anda kalma, yaşantıları kabul etme, “Düşünceler
gerçekler değildir” farkındalığını kazanma, “Kendime en iyi nasıl bakabilirim?” ve
öğrenilenleri gelecekte yaşanan olumsuz ruh hali için kullanma gibi konular yer almaktadır.
Aynı zamanda vücut taraması ve nefes farkındalığı, dikkatli hareket ve uzun süreli oturma
meditasyonu, dağ ve göl meditasyonlarını içeren ev ödevleri verilmiştir. Ayrıca farkındalık
uygulamasını destekleyen ilkeleri güçlendirmek için programın bitiminden 6 hafta sonra isteğe
bağlı 3 saatlik bir izleme oturumu gerçekleştirilmiştir. Kaviani ve diğerleri (2011) tarafından
gerçekleştirilen araştırmada kullanılan program 8 ardışık 150 dakikalık seanslardan
oluşmaktadır. Öğrencilerde sınav kaygısını ve olumsuz duygu durumunu azaltmak amacıyla
yürütülen programda seanslar, rehberli farkındalık uygulamalarını (vücut taraması, yoga),
katılımcıları bu uygulamalarla ilgili deneyimlerini paylaşmaya teşvik etmeyi, haftalık ev
ödevlerinin gözden geçirilmesini (günde 40 dakikalık farkındalık uygulaması) ve bilişsel
davranışsal becerileri öğretmeyi (örneğin, hoş/hoş olmayan olayları kaydetme, düşünce akışını
gözlemleme, otomatik düşünceleri tanıma) içermektedir. Idusohan-Moizer ve diğerleri (2015)
tarafından yürütülen araştırmada uygulanan MBCT programı 6 haftalık takip oturumu ile
birlikte 10 oturumdan oluşmaktadır. Bu oturumların süresi haftalık 10 dakikalık çay molası ile
birlikte 90 dakika sürmektedir. Uygulanan müdahale programın içeriğini; duyguları fark etme,
düşüncelerin davranış üzerindeki etkisini fark etme, hoş olmayan duyguları yönetme, olumlu
benlik saygısına teşvik etme, farkındalık pratiğindeki problemlerle başa çıkma, sağlıklı bir
yaşam tarzı geliştirme, anda kalma egzersizleri gerçekleştirme, farkındalık geliştirici günlük ve
olumlu aktiviteler uygulama, yansıtma ve ileriyi planlama ve geri bildirimde bulunma gibi
konular oluşturmaktadır. Panahi ve Faramarzi (2016) tarafından yürütülen MBCT programı,
her biri 120 dakika süren 8 grup oturumundan oluşmaktadır. Müdahale programı öncesi
süpervizör tarafından eğitilmiş bir kadın terapist oturumları yönetmiştir. Araştırmada
uygulanan programın içeriği; terapötik ilişki kurma, farkındalık ve bilişsel etkinlikleri tanıtma,
otomatik düşünceleri ve vücut meditasyonunu öğretme, otomatik düşünceleri irdeleme, nefes
egzersizleri, zor duygular ile baş etmede meditasyonu kullanma, iletişim kurma, öz şefkat
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geliştirme, bireysel uygulama geliştirmeye yardımcı olma ve değerlendirme konuları
oluşturmaktadır. Ayrıca her oturumun sonunda bilinçli farkındalığı arttırmaya yönelik ev
ödevleri verilerek program desteklenmiştir. Javedani ve diğerleri (2017) tarafından kısır
çiftlerin dayanıklılığı artırma, depresyon, kaygı ve stresini azaltma üzerindeki etkinliğini
araştırmayı amaçlayan MBCT uygulamaları, 8 oturumdan oluşmaktadır. Çalışmada MBCT
uygulamasının süresine ve içeriklerine ilişkin bilgiye rastlanmamıştır. Shulman ve diğerleri
(2018) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, MBCT programı 8 oturumdan oluşmaktadır.
Çalışmada oturumların süresine ilişkin bilgi verilmemiştir. Her oturum, MBCT grup
oturumlarını kolaylaştırma konusunda eğitim ve deneyime sahip iki klinisyen (bir psikiyatrist
ve bir klinik danışman) tarafından yönetilmiştir. Müdahale programının içeriğini; katılımcılara
düşüncelerini ve duygusal durumlarını nasıl izleyeceklerini, bedenlerine ilişkin duyusal
farkındalıklarını nasıl derinleştireceklerini ve zihinlerinin işleyişi konusunda nasıl daha dikkatli
olacaklarını öğreten alıştırmalar oluşturmaktadır. Ayrıca katılımcılar, seans sırasında tanıtılan
bilinçli farkındalık etkinliklerini evde uygulamaya teşvik edilmiştir. Torres-Platas ve diğerleri
(2019) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, MBCT programı 8 oturumdan oluşmaktadır. Bu
grup oturumlarının süresi haftalık olarak 120 dakikadır. Araştırma kapsamında geliştirilen
müdahale programında katılımcılar, farklı farkındalık teknikleri (Örneğin, sessiz meditasyon,
vücut taramaları ve şefkat meditasyonları) denemeye teşvik edilmiştir. Oturumlarda
gerçekleşen grup tartışmaları, farkındalığın yol gösterici ilkelerini(farkındalık, yargılamama ve
kabul) güçlendirmeye odaklanmıştır. Her haftalık oturumun sonunda, katılımcılara MBCT
grubu sırasında öğrenilen günlük evde farkındalık uygulamalarının nasıl tamamlanacağına dair
özel talimatlar içeren bir sayfa verilmiştir. Ev uygulaması, günlük olarak en az 15 dakika
oturarak meditasyon ve 10 dakika gayri resmi farkındalıktan (örn. dikkatli: yürümek, dişlerini
fırçalamak, yemek yemek) oluşmaktadır. Ayrıca, katılımcılara ödevleri ve ev ödevlerinin bir
özeti hakkında elektronik hatırlatmalar yapılmıştır. Mehdi ve Fazeli (2020) tarafından yürütülen
MBCT programı her biri yaklaşık 120 dakika süren 8 oturumdan oluşmaktadır. Araştırma
kapsamında gerçekleştirilen MBCT programının içeriğini; gayri resmi farkındalık
uygulamaları, didaktik sunumlar, bilişsel beceri geliştirmeye yönelik grup egzersizleri, resmi
meditasyon uygulamaları ve liderin kolaylaştırdığı grup sorgulama ve tartışma gibi konular
oluşturmaktadır. Ek olarak oturumlar haricinde, meditasyon uygulamalarına rehberlik etmek
için her hafta ses kayıtlı dosyalar sağlanmıştır ve katılımcılar günde üç kez 3 dakikalık nefes
aralığını uygulamaya teşvik edilmiştir. Burgess ve diğerleri (2021) tarafından gerçekleştirilen
araştırmada, MBCT protokolünün uyarlanmış ve kısaltılmış versiyonu 5 oturumdan oluşmakta
ve yaklaşık 120 dakika sürmektedir. Kısaltılmış MBCT müdahalesinin içeriğini; deneyimin
fiziksel duyum, duygu, dürtü ve düşüncele bileşenlerinin farkındalığı, insanlarla ilişkilerin
farkındalığını derinleştirme, farklı yolları tanıma kapasitesini arttırma, kişisel kalıpları tanımayı
meditasyon yardımı ile kolaylaştırma ve deneyimsel öğrenme gibi konular oluşturmaktadır.
Ayrıca müdahale, katılımcıların kaçınılmaz zorluklarla farklı şekilde ilişki kurma konusunda
farkındalık, esneklik ve seçim geliştirmelerine yardımcı olmayı ve böylece gereksiz sıkıntıları
azaltmayı amaçlamaktadır.
Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin Etkililiği
Bu araştırma kapsamında incelenen makalelerin hepsinde Bilinçli Farkındalık Temelli
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Bilişsel Terapi programının bireylerin depresyon ve anksiyete düzeyleri üzerinde azaltıcı bir
etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Finucane ve Mercer (2006) tarafından yapılan araştırmada, müdahale programına
katılan bireylerin ön-test ve son-test puanları arasında azalma ve iyileşme görülmüştür.
Müdahale programı sonrası depresyon ve anksiyete puanları (BDÖ ve BAE) duygu durumda
istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler göstermiştir ve nitel araştırma kapsamında toplanan
veriler göz önünde bulundurularak katılımcıların çoğunluğu kurstan fayda gördüklerine
inanmaktadır. Fakat 11 hastadan 5'inin kurs sonrasını takip eden 3 aylık sürede depresyon ve
anksiyete düzeylerinin orta veya şiddetli düzeyde olduğu vurgulanmaktadır. Sharplin ve
diğerleri (2010) tarafından yürütülen araştırmada, MBCT programının, kişinin bildirdiği
depresyon ve kaygı düzeylerini azaltmada değerlendirmenin her aşamasında ise farkındalığı
arttırmada olumlu ve sürekli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Müdahaleden sonra
depresyon ve anksiyete seviyeleri önemli ölçüde düştüğü görülmüştür ve bu düşük seviyeler
MBCT programı tamamlandıktan 3 ay takip sonrasında da korunmaya devam etmiştir. Kaviani
ve diğerleri (2011) tarafından sınav döneminde yaşanan kaygı ve depresyonu azaltmak
amacıyla yürütülen MBCT uygulamasında yapılan çift yönlü varyans analizi sonucunda, öntest, 4. oturum, son-test, müdahale programını takiben 1. ay ve 6. ay olmak üzere beş
değerlendirme noktasında uygulanan ölçeklerden alınan puanlarda sistematik bir azalma olduğu
görülmüştür. MBCT tekniklerinin ve egzersizlerinin, öğrencilerin sınav döneminde yüksek
düzeyde kaygı, depresyon, olumsuz otomatik düşünceler ve işlevsel olmayan tutumlar
yaşamalarını azaltmaktadır. Idusohan-Moizer ve diğerleri (2015) tarafından yürütülen
müdahale programında, depresyon ve anksiyete öyküsü olan zihinsel engelli yetişkinlerde tam
bağımsız terapi olarak, tedavinin hem anksiyete hem de depresyon semptomlarını azaltmada
etkili olduğunu görülmektedir. 6 haftalık takip puanları ile grup sonrası puanlar arasında
anlamlı bir farklılık olmadığı, programın etkililiğini koruduğu görülmektedir. Panahi ve
Faramarzi (2016) tarafından gerçekleştirilen MBCT programında yapılan tekrarlanan ölçümlü
varyans analizi sonucunda, depresyon, anksiyete ve premenstrüel sendromu semptomlarını
iyileştirdiğini görülmektedir. Javedani ve diğerleri (2017) tarafından yürütülen çalışmada
kovaryans analizi sonuçlarına göre deney ve kontrol gruplarının yılmazlık toplam puanları
arasında anlamlı bir fark olduğunu görülmüştür. Buna göre MBCT'nin infertil çiftlerin
dayanıklılıklarını artırmada etkili olduğu kanıtlanmıştır. Aynı zamanda deney grubu ile kontrol
grubunun depresyon, kaygı ve stres toplam puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu
göstermektedir. MBCT programı kısır çiftlerde depresyon, anksiyete ve stres düzeyini
azaltmaya yönelik bir etkiye sahiptir. Shulman ve diğerleri (2018) tarafından doğum sonrası
kadınlar üzerinde gerçekleştirilen MBCT uygulamasının depresyon düzeyi üzerinde ön-test
son-test sonuçlarına göre azalma olduğu görülmüştür. Bu etki 3 aylık takipte de sürdürülmüştür.
Benzer şekilde ölçülen anksiyete puanları terapinin ilk sekiz haftasında MBCT grubunda
azalırken kontrol grubunda azalmamıştır. Ancak MBCT grubunda anksiyete düzeylerindeki
azalma üç aylık takipte devam etmemiştir. Ayrıca farkındalık puanları ile ilgili olarak, MBCT
grubu, kontrol grubunun aksiye artan farkındalık puanlarına sahiptir. Torres-Platas ve diğerleri
(2019) tarafından geç depresyon ve anksiyete tedavisinde MBCT uygulamasının etkililiği
üzerine yapılan araştırmada, deney ve kontrol grupları karşılaştırıldığında, müdahale programı
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uygulanan grubun depresyon ve anksiyete semptromlarında anlamlı bir azalma olduğu
görülmektedir. MBCT programı, yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmiştir. Mehdi ve
Fazeli (2020) tarafından yürütülen araştırmada MBCT programının, deney grubunda kontrol
grubuna göre depresif ve anksiyete belirtilerini azalttığını bulunmuştur. Yapılan izleme
ölçümleride zaman etkisinin sonuçlarına göre, devam eden depresif ve anksiyete semptomlarını
azaltmada büyük ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Burgess ve diğerleri (2021)
tarafından gerçekleştirilen araştırmada eşleştirilmiş örneklem t-testi sonuçları incelendiğinde,
kaygı, endişe ve depresif belirtilerin azaldığı, öz-duyarlılığın ve zihinsel iyi oluşun arttığı
görülmektedir. Benzer şekilde kaygı, endişe ve depresif belirtiler azaldıkça algılanan stres de
önemli ölçüde azalmıştır. Uyarlanmış kısa MBCT müdahalesi değerlendirildiğinde endişe ve
depresif belirtiler üzerinde büyük tedavi etkileri; Kaygı belirtilerinde orta etki büyüklükleri
saptanmıştır.
Ulaşılan 10 çalışma için yazar/lar, yayın yılı, coğrafi konum, örneklem, oturum sayısı,
ölçme aracı, istatistiksel yöntem ve sonuçlar gibi başlıklar ile bulguların ayrıntılı açıklaması
tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Araştırma kapsamında incelenen çalışmalar
Yazar, Yıl

Yer

Örneklem

Finucane
Ve Mercer,
2006

İngiltere

Üç Erkek Ve On
Kadın
Katılımcı
Bulunmaktadır.
Grubun
Yaş
Ortalaması 43 (2958 Arası)’Tür.

Sharplin
vd., 2010

Güney
Avusturalya

Kaviani,
Javaheri ve
Hatami,
2011

IdusohanMoizer vd.,
2015

Oturum
Sayısı

Ölçme Aracı

İstatistiksel
Yöntem

Sonuçlar

8
Oturum

Beck Depresyon
Ölçeği;
Beck
Anksiyete Ölçeği

Cohen'in D
İstatistikleri

Üç Erkek, On Sekiz
Kadın Ve Beş Hasta
Bakıcı
Katılımcı
Bulunmaktadır.
Grubun
Yaş
Ortalaması 52 (3469)’ Dir.

8
Oturum

Beck Depresyon
Ölçeği-II; StateTrait
Kaygı
Ölçeği; Freiburg
Farkındalık
Ölçeği

Tekrarlanan
Varyans
Analizi

İran

Yirmi kız öğrenci
katılımcı
bulunmaktır.
Grubun
yaş
ortalaması 20.5’tir.

8 oturum

Beck Depresyon
Ölçeği;
Beck
Anksiyete
Ölçeği;
Disfonksiyonel
Tutumlar Ölçeği;
Otomatik
Düşünceler
Anketi-Negatif

Çift Yönlü
ANOVA

Bilinçli
Farkındalık
Temelli
Bilişsel
Terapi,
Birinci
Basamakta Aktif
Depresyon
Ve
Anksiyete
Tedavisinde Rol
Oynayabilir.
MBCT Programı,
Depresyon
Ve
Anksiyete
Semptomları
Yaşayan
Kanserden
Etkilenen Kişiler
Arasında Kullanım
İçin Etkili Bir
Müdahale
Gibi
Görünmektedir.
MBCT'nin
anksiyete
ve
depresyon
yaşamaya duyarlı
klinik
olmayan
gruplarda
refahı
artırmak
için
yararlı
bir
müdahale olabilir.

İngiltere

Sekiz kadın ve yedi
erkek
katılımcı
bulunmaktadır.

10
oturum

Şefkat
Ölçeği;
Hastane
Anksiyete
ve

T-Testi;
Wilcoxon
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Depresyon
Ölçeği

Panahi ve
Faramarzi,
2016

İran

Otuz
lisans
ve
yüksek
lisans
düzeyinde katılımcı
bulunmaktadır.

8 oturum

Beck Depresyon
Ölçeği;
Beck
Anksiyete Ölçeği

Tekrarlı
ölçüm
ANOVA

Javedani
vd., 2017

İran

On beş kadın ve on
beş erkek olmak
üzere
çiftler
bulunmaktadır.

8 oturum

ConnorDavidson
Dayanıklılık
Ölçeği;
DepresyonAnksiyete-Stres
Ölçeği

Kovaryans
Analizi

Shulman
vd., 2018

Kanada

Yaşları 27 ile 42
arasında
değişen
doğum sonrası 14
kadın
bulunmaktadır.

8 oturum

Hasta
Sağlığı
Anketi-9;
Genelleştirilmiş
Anksiyete
Bozukluğu-7;
Dikkatli Bilinçli
Farkındalık
Ölçeği

ANOVA;
ANOVA’s

TorresPlatas vd.,
2019

Kanada

61 yaşlı erişkin
katılımcı
bulunmaktadır.
Katılımcıların yaş
ortalaması 67.8 (6085)’ dir.

8 oturum

Sağlık Anketi
(PHQ-9); Genel
Anksiyete
Bozukluğu-7

Çift Taraflı
Bağımsız TTesti

Mehdi ve
Fazeli,
2020

İran

Katılımcıların
çoğunluğu(%53,8)
26-30 yaş
aralığındadır.

8 oturum

Beck Anksiyete
Ölçeği; Duygu
Düzenleme
Anketi;
Psikolojik İyi
Oluş Ölçeği

Bağımsız
Örneklem t
Testi; KiKare
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öz-şefkat
ve
başkalarına karşı
şefkat
deneyimlerinde bir
gelişme
kaydettiğini
göstermektedir. En
önemli
etki,
bildirilen
kaygı
düzeylerinin
azalmasıydı.
MBCT, depresyon,
anksiyete
semptomlarını ve
Premenstrüel
Sendromunu
iyileştirmede etkili
olmaktadır.
MBCT’nin infertil
kadınların
direncini
arttırmada
ve
depresyon,
anksiyete ve stresi
azaltmada
etkili
olduğu
bulunmuştur.
MBCT grubunda
depresyon
ve
anksiyete
düzeylerinin
azaldığını
ve
dikkatlilik
düzeylerinin
arttığını,
ancak
kontrol grubunda
olmadığını
göstermiştir.
MBCT
uygulaması, yaşlı
erişkinlerin
depresyon ve
anksiyete
semptomları
üzerinde önemli
bir azaltıcı etkisi
bulunmaktadır.
MBCT’nin hamile
kadınlarda
depresyon ve
anksiyete
tedavisinde
iyileştirici etkisi
görülmektedir.
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Burgess
vd., 2021

Kanada

54 katılımcı
bulunmaktadır.
%57'sı kadın,
%31.5'i erkek ve
%1.9'u diğer olarak
tanımlanmıştır.

5 oturum

Genelleştirilmiş
Anksiyete
Bozukluğu-7;
Beck Anksiyete
Ölçeği;

Eşleştirilmiş
örnek t testi;
Doğrusal
Regresyon

MBCT
uygulamasının
depresyon ve
anksiyete
semptomlarını
azaltmak için etkili
olabileceği ve
maliyet açısından
olumlu olarak
nüfus düzeyinde
etkili bir strateji
sunabileceği
bulunmuştur.

TARTIŞMA
Bireylerin yaşamında gerçekleşen olumsuz durumlar depresif belirtileri ve kaygı
düzeyindeki artışı beraberinde getirmektedir. Bu nedenle anksiyete ve depresyon belirtilerini
azaltmaya yönelik gerçekleştirilen Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi programı önemli
bir role sahip olabilmektedir. Bu araştırmada uluslararası düzeyde Bilinçli Farkındalık Temelli
Bilişsel Terapi programının depresyon ve anksiyete üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma
kapsamında incelenen MBCT programlarının tamamının depresyon ve anksiyete düzeylerini
azaltmada etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan sistematik derleme çalışmasında ele
alınan araştırmaların 6 tanesinde kontrol gruplarının bulunması MBCT programının depresyon
ve anksiyete üzerindeki etkililiği ile ilgili güvenirliği de artırmaktadır. Araştırmada ele alınan
çalışmalar açısından göze çarpan kısımlardan bir tanesi, MBCT programının depresyon ve
anksiyete üzerindeki etkililiği belirlenirken hiçbir araştırmada plasebo gruplarının
kullanılmamasıdır. Bu kapsamda gelecek çalışmalarda 3x3’lük deneysel desen kullanılarak
oluşturulacak grup deneyiminin kişiler açısından yaratılan iyileştirici etkiyi kontrol edebileceği
söylenebilir.
Araştırma kapsamında incelenen araştırma makalelerinin çalışma grupları
incelendiğinde, araştırmaların çoğunlukla yetişkin düzeyindeki bireylerde yapıldığı
görülmüştür. Ancak MBCT programının çocukların ve ergenlerin, depresyon ve anksiyete
düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesinin ihmal edildiği görülmektedir. Depresyon ve
anksiyete düzeylerinde azalma etkisine sahip olabilecek MBCT programının yetişkinlerde
önemli bir role sahip olmasıyla birlikte çocuk ve ergenlere yönelik gerçekleştirilecek
programlarda öneme sahiptir. Alanyazın incelendiğinde depresyon ve anksiyete düzeylerine
etkisi açısından ele alınan MBCT programına yönelik çocuklarda ve ergenlerde herhangi bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Soleimaninanadegania ve Şahmuhammadi (2013) tarafından
gerçekleştirilen çalışmada MBCT’nin lise döneminde obez kız öğrenciler üzerinde etkili olduğu
görülmüştür. Bu açıdan ilerleyen çalışmalarda MBCT programının ergenlerin depresyon ve
anksiyete düzeylerine etkisinin inceleneceği çalışmaların yapılabileceği söylenebilir.
MBCT programının depresyon ve anksiyete üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların
büyük çoğunluğunun psikiyatri ya da klinik psikoloji alanlarında uzman araştırmacılar
tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Aynı zamanda ulusal literatür incelendiğinde
MBCT programının depresyon ve anksiyete üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmalara
rastlanmamıştır. Demir (2017) tarafından gerçekleştirilen çalışmada üniversite öğrencilerinde
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MBCT programının anksiyete düzeylerine etkisi incelenmiştir. Gerçekleştirilen müdahale
programında anksiyete düzeyileri üzerinde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Yapılacak olan çalışmaların geliştirilerek ve arttırılarak ulusal düzeyde de çoğaltılması
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi uygulamaları farklı içeriklerden
oluşmaktadır. Bazı programlar meditasyon, beden taraması, yoga gibi bilişsel farkındalık
üzerinde gerçekleştirilen davranışçı yöntemler üzerine odaklanırken bazı araştırmalar otomatik
düşüncelere ve işlevsiz tutumlara odaklanarak bilişsel yaklaşımı amaçlamıştır. Gerçekleştirilen
araştırmalarda benzer müdahale adımları ile birlikte uygulamada karşılaşılan farklılıklar MBCT
programının işlevselliği açısından zenginlik katmaktadır. Ek olarak ulusal kapsamda yapılan
MBCT araştırmaları incelendiğinde, Demir ve Gündoğan (2017) tarafından gerçekleştirilen
çalışmada MBCT programının üniversite öğrencilerinin duygu düzenleme güçlüklerini
azaltmada etkili olduğu bulunmuştur. Gündoğan, Saltukoğlu ve Astar (2020) tarafından
yürütülen çalışmada MBCT programının, obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde
destekleyici bir müdahale olarak değerlendirilebilir olduğu bulunmuştur. Son olarak Arıtürk
(2020) tarafından gerçekleştirilen çalışmada meme kanseri hastalarında yaşam kalitesinin
iyileştirilmesinde MBCT’nin etkili bir program olduğu ortaya konulmuştur. Uluslararası ve
ulusal düzeyde MBCT programlarında farklı konular işlenmektedir. Depresyon ve anksiyete
belirtileri üzerine gerçekleştirecek olan MBCT programları literatürü destekleme açısından
önemli olabileceği söylenebilir.
Bu araştırma, uluslararası düzeyde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi
uygulamalarını ve bu uygulamaların etkililiğini incelemek amacıyla gerçekleştirilmesi
yönünden sistematik bir derlemedir. Bu kapsamda araştırmada uluslararası düzeyde Türkçe ve
İngilizce olarak yalnızca WEB OF SCİENCE, SCOPUS ve ULAKBİM veri tabanlarında
yayınlanan Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi uygulamaları ele alınmıştır. Araştırma
kapsamında MBCT programının yalnızca depresyon ve anksiyete üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Bu durumlar araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. İlerleyen araştırmalarda
müdahale programı ile ilişkili farklı boyutların ele alınabileceği ve daha geniş tarama
işlemlerinin yapılabileceği söylenebilir. Ayrıca bu araştırmada kapsamında incelenen MBCT
programları araştırma modeli, çalışma grubu, oturum içerikleri ve MBCT’nin etkililiği
açısından incelenmiştir. Bu açıdan gerçekleştirilecek araştırmalarda müdahale programı farklı
kriterler seçilerek incelenebileceği söylenebilir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı 2010-2020 yılları arasını kapsayan on yıllık süre içerisinde psikolojik yardım
konusunda yapılmış olan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimlerinin belirlenmesidir. Araştırma betimsel
bir çalışma olup bu kapsamda doküman incelemesi yapılarak tezler incelenmiştir. Çalışmada YÖK Tez
veri tabanında gelişmiş tarama yöntemi ile 89 yüksek lisans tezi, 12 doktora tezi ve 3 uzmanlık tezi
olmak üzere toplam 104 lisansüstü tez incelenmiştir. Her bir tez “Tez İnceleme Formu” kullanılarak
içerik analizine tabi tutulmuştur. Tezler içerik analizi yapılarak; tezin yayımlandığı yıl, değişkenlerin
türü, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem özellikleri ve veri analiz tekniklerini kapsayacak şekilde
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre: psikolojik yardım konusunda yapılan lisansüstü tezlerde
ağırlıklı olarak çalışılan konular; psikolojik yardım arama tutumu, yaşam kalitesi, sosyal damgalanma,
psikolojik sağlamlık, sosyal destek, evlilik ilişkileri konularıdır. Araştırma yöntemi olarak çoğunlukla
nicel araştırmalardan ilişkisel tarama deseni kullanılmış olup veri toplama aracı olarak likert anket/ölçek
kullanılmıştır. Örneklem grubu kadın cinsiyeti ağırlıklı olduğu örneklem yaş aralığının 18-25 ağırlıklı
olarak lisans öğrencileri ile çalışıldığı ve örneklem büyüklüğünün 301-1000 arasında değiştiği, veri
analiz tekniği olarak kestirimsel analiz t testi, ANOVA ve korelasyon kullanıldığı anlaşılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular alan yazın ışığında tartışılmış olup ve çeşitli önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik yardım, içerik analizi, araştırma eğilimleri.
ABSTRACT
The aim of this research is to determine the research trends of the postgraduate theses on psychological
assistance in a ten-year period covering the years 2010-2020. The research is a descriptive study and in
this context, the theses were examined by documenting. In the study, a total of 104 graduate theses
including 89 master's theses, 12 doctoral theses and 3 specialty theses were examined in the YÖK Thesis
database with the advanced screening method. Each thesis was subjected to content analysis using the
"Thesis Examination Form". Theses are analyzed by content analysis; The year the thesis was published,
the types of variables, methods, data collection tools, sampling characteristics and data analysis
techniques were examined. According to the results: The subjects mainly studied in postgraduate theses
on psychological help; psychological help seeking attitude, quality of life, social stigma, psychological
resilience, social support, and marital relations. As the research method, correlational survey design,
mostly from quantitative research, was used, and likert questionnaire / scale was used as data collection
tool. It was understood that the sample group was female and the sample age range was 18-25 mainly
undergraduate students and the sample size ranged between 301-1000, and predictive analysis t test,
ANOVA and correlation were used as data analysis techniques. The findings obtained from the research
were discussed in the light of the literature and various suggestions were made.
Keywords: Psychologıcal assistance, content analysis, research trends.
Önerilen atıf: Örtücü, E. (2021). Psikolojik yardım konusunda 2010-2020 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin araştırma
eğilimlerinin incelenmesi: Bir içerik analizi. Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 28-40.
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Psikolojik Yardım Konusunda 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi:
Bir İçerik Analizi

GİRİŞ
Geçmişten günümüze kadarki süreçte bireyler, yaşamlarında farklı birçok sorunla karşı
karşıya kalmakta ve bu sorunlarla baş edebilmek için kendi imkan ve kaynaklarını kullanarak
geliştirdikleri baş etme mekanizmalarından veya sosyal çevrelerindeki yardım
mekanizmalarından yararlanmaktadırlar. Bireylerin sosyal çevrelerindeki yardım
mekanizmaları ebeveyn, arkadaş, öğretmen gibi bireylerin sosyal çevresinde bulunan
kaynaklardan oluşabilmektedir (Kalkan & Odacı, 2004). Bireyler, sorunlara karşı, kendi imkan
ve kaynaklarını kullanarak geliştirdikleri baş etme mekanizmalarıyla ya da sosyal
çevrelerindeki yardım mekanizmalarıyla çözüm bulamadığı durumlarda ise; daha tecrübeli,
yetkili, uzman kişilerin yardımına ihtiyaç duyabilmektedir (Altıntaşer, 2014). Başkalarından
yardım almak durumunda genellikle şu sıra izlenmektedir: Bireyler öncelikle problemlerini fark
ederler, problemin yaşamları üzerindeki etkilerini görürler ve bu durum için desteğe ihtiyaç
duyduklarını anlarlar, kimden ve nereden yardım alınacaklarına karar vermeye çalışırlar ve
ulaştıkları kaynaktan yardım almayı ve sorunlarını anlatmayı kabul ederler (Rickwood vd.,
2005).
Bahsedilen yardım arama davranışı, ruh sağlığı birimlerinden, resmi birimlerden veya
resmi olmayan destek kaynaklarından duygusal ya da davranışsal sorunları çözmek için destek
alma şeklinde tanımlanmaktadır (Srebnik vd., 1996). Bireyleri destek almaya sürükleyen
sorunlar psikolojik temelli sorunlar olabilmektedir. Psikolojik sorunları olan bireylerin yardım
alma ihtiyacı, yardım almayı kolaylaştırmaktadır. (Elhai vd., 2008). Yine benzer bir şekilde
psikolojik sorunları olan bireylerin, psikolojik yardım arayan kişilerde çoğunluğu oluşturduğu
araştırmalarda kaydedilmiştir (Vogel & Wei, 2005; Wade vd., 2011). Bireyler psikolojik temelli
sorunlarla baş edebildiğinde psikolojik olarak sağlıklıdırlar. Psikolojik sağlık, bilindiği üzere
ruhsal olarak iyi olma durumudur. Ruhsal iyi oluş, bireyin kendi yeterliliklerinin farkına
varmasını, günlük hayat stresiyle baş etme becerilerini, üretken ve verimli bir şekilde çalışmayı
ve topluma katkı sağlama olarak tanımlanmaktadır (World Health Organization (WHO), 2001).
Bu katkının bir parçası olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; bireylerin kendini
anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini kendine en uygun
düzeyde geliştirmesi için verilen profesyonel yardım süreci (Kepçeoğlu, 1994) olarak
tanımlanmakta olup bu süreç psikolojik yardım alma veya arama süreci olarak da
nitelendirebilmektedir.
Literatüre bakıldığında psikolojik yardım arama kapsamında yapılan çalışmalarda daha
çok bireylerin yardım arama tutumları inceleme konusu olduğu anlaşılmaktadır (Arslantaş vd.,
2011; Kalkan & Odacı, 2004; Komiya vd., 2000; Özbay vd., 2011; Şavur, 2012; Serim &
Çankaya, 2015; Tarsuslu, 2018; Ünalan, 2014). Ayrıca literatürde psikolojik yardım alma
deneyimine sahip olmanın, psikolojik yardım almaya ilişkin olumlu tutumların bir işareti
olduğuna ilişkin bulgular vardır (Türküm, 2000).
Araştırmacıların kendi alanlarında yayınlanmış akademik çalışmalar sayesinde
bilgilerinin değişeceği ve gelişeceği düşünülürse, kullanılan araştırma yöntem ve
istatistiklerinin düzenli olarak güncellenmesi, araştırmacıların ilgili literatürü anlayabilmeleri
için gereklidir(Yücedağ & Erdoğan, 2011). Bundan dolayı o alanda daha önceden yapılmış olan
çalışmaların (tez, makale vb.) yöntem ve içerik olarak analiz edilmesinin oldukça önemli
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olduğu düşünülmektedir.
Bu bakımdan yapılan literatür çalışmasında psikolojik yardım konusu önemli bir konu
olup, Türkiye’de yapılan araştırmalarda, psikolojik yardım konusunda yapılan bilimsel
araştırma eğilimlerini belirlemeye çalışan bir araştırma bulgusuna ulaşılamadığından,
literatürde görülen eksikliklerin giderilmesinin önemli olduğu düşünüldüğünden ayrıca
psikolojik yardım alma konusunda araştırma yapacak araştırmacılara bir fotoğraf
sunabileceğinden psikolojik yardım konusu araştırmalarındaki eğilimlerin incelenmesi
gerektiği düşünülmüştür. Bu bağlamda psikolojik yardım konusunda 2010-2020 yılları arasını
kapsayan on yıllık süre içerisinde yapılmış olan bilimsel çalışmalardaki araştırma eğilimlerinin
belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı ise Türkiye’de 2010-2020 yılları
arasında psikolojik yardım konusunda yayımlanmış tezlerin incelenerek psikolojik yardım
konusunda yapılan araştırma eğilimlerini belirlemektir. Bu doğrultuda tezler; yayımlandığı yıl,
tez kodu, tezin başlığı ve değişkenler, tezin türü, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem
özellikleri, veri analizi teknikleri açısından değerlendirilmiştir.
YÖNTEM
Bu bölüm Araştırma Modeli/Deseni, Araştırma Kapsamında İncelenen Tezler, Veri
Toplama Aracı, Verilerin Toplanması ve Analizi, Araştırma Etiği başlıkları halinde verilmiştir.
Ayrıca bu çalışma bir içerik analizi çalışması olduğundan etik kurul kararı gerektirmemektedir.
Araştırma Modeli
Bu araştırmada betimsel içerik analizi türünde bir çalışmadır. Betimsel içerik analizi,
herhangi bir konu ile ilgili yapılan araştırmaların incelenerek genel eğilimlerin veya sonuçların
sistematik bir şekilde tanımlandığı bir analiz tekniğidir(Çalık & Sözbilir, 2014). Betimsel
yaklaşım çerçevesinde doküman incelemesi yapılarak tezler incelenmiştir. Psikolojik yardım
konusunda 2010-2020 yılları içerisinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri
betimlenmeye çalışılmıştır.
Araştırma Kapsamında İncelenen Tezler
Çalışma tez.yok.gov.tr adresindeki YÖK Tez veri tabanında; “psikolojik yardım”
anahtar kelimesinin ‘tez adı veya konu veya özet’ alanlarında; arama tipi ‘sadece yazılan
şekliyle’; dili ‘Türkçe’, izin durumu ‘izinli’, yıl olarak ‘2010-2020’ yılları arası ve tez türü
olarak ‘yüksek lisans, doktora, uzmanlık tezi’ ile sınırlandırılarak gelişmiş tarama
gerçekleştirilmiştir. Gelişmiş tarama sonucunda psikolojik yardım konusunda 89 yüksek lisans
tezi, 12 doktora tezi ve 3 uzmanlık tezi toplam 104 lisansüstü tez analiz kapsamına alınmıştır.
Tablo 1. YÖKTEZ Gelişmiş Tarama Aşamaları
Anahtar kelime/ler: psikolojik yardım
Aranacak alan: tez adı, konu, özet
Arama tipi: sadece yazılan şekliyle
Dil: Türkçe
İzin durumu: izinli
Yıl: 2010-2020
Tez türü: yüksek lisans tezi, doktora tezi, uzmanlık tezi
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Veri Toplama Aracı
Her bir tez için “Tez İnceleme Formu” kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur.
Form temel olarak beş bölümden oluşmaktadır: tezin künyesi, araştırma yöntemi/deseni, veri
toplama araçları, örneklem ve veri analiz teknikleri. Veri toplama aracı Ek 1’de verilmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Verilerin analizi aşamasında araştırma kapsamına alınan 104 tez “Tez İnceleme Formu” temel
alınarak inceleme yapılmış ve bu çalışma dört hafta süresi içerisinde tamamlanmıştır. İnceleme
araştırma ekibi tarafından araştırma kapsamına alınan tezleri “Tez İnceleme Formu”nu dikkate
alarak Microsoft Excel programında oluşturulan tabloda veri girişleri yapılmıştır. Ekibin tezler
üzerinde görüş birliğine ulaşması için, araştırma ekibi mail yoluyla tartışmış ve
değerlendirmelerini gerçekleştirmiştir. Değerlendirme sonunda araştırmacılar arası tüm tezler
üzerinde görüş birliği sağlanarak araştırmanın geçerlilik ve güvenirliği desteklenmiştir. Yapılan
çalışmada elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçları frekans
ve yüzde değerleri ile ifade edilmiştir.
BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın amaçlarına yönelik bulgulara yer verilmiştir. Her bir alt amaç
kapsamındaki bulgular ayrı başlıklar altında verilmiştir. Bu bağlamda sırasıyla; yıllara göre
dağılım, kullanılan değişken sayısı, kullanılan yöntemler, veri toplama araçları, örneklem, veri
analiz teknikleri araştırma bulgularına yer verilmiştir. Elde edilen bulgular frekans ve yüzdelik
olarak tablolar halinde verilmiş ve yorumlanmıştır.
Tezin Değişkenlerine İlişkin Bulgular
Tezlerde kullanılan değişken sayısı ve değişkenlerin yıllara göre dağılımı Tablo 1’de
verilmiştir.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOPLAM

Değişkenler
psikolojik yardım arama tutumu
yaşam kalitesi
sosyal damgalanma
psikolojik sağlamlık
sosyal destek
evlilik ilişkileri
kişilik
travma
anksiyete
psikolojik danışma
psikolojik belirtiler
benlik saygısı

2010

Tablo 1. Tezin değişkenlerinin yıllara göre dağılımı

f
1
1
1
1
-

f
1
1
1
2
-

f
1
1
1
1
1
1
-

f
1
1
1
1

f
4
1
1
2
3
2
2
1

f
1
2
1
3
-

f
5
2
2
2
2
1
1
1
1
1

f
8
3
4
4
1
1
1
1
1

f
5
1
2
1
2
1
2
3
1
-

f
9
2
1
5
4
1
5
3
4
3

f
2
1
1
1
1
2
1
1
1
-

f
38
15
12
12
11
11
10
10
9
8
7
7
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stres
bağlanma stilleri
duygusal zeka
depresyon
problem çözme becerileri
stresle başa çıkma tarzları
şemalar
otomatik düşünceler
tükenmişlik
kendilik algısı
öz yeterlik
bağımlılık
kendini saklama
iletişim becerileri
yaşam doyumu
istismar
empatik eğilim
kendini damgalama
otizm
yas
obsesif-kompülsif
gestalt temas biçimleri
psikoeğitim
tedavi korkusu
sosyal fobi

bir kez tekrarlanan değişkenler

2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
-

1
1
-

1
1
-

1
1
1
-

1
2
1
1

1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
-

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

1
1
1
-

6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

13

11

8

6

19

12

30

34

35

62

14

245

affetme, aleksitimi, bakım yükü, beklenen yarar, bilişsel esneklik,
bilişsel gelişim, bireycilik-toplulukçuluk, boşanma, cinsel
fonksiyonlar, değer yargıları, duyguların ifadesi, gönüllülük, grupla
psikolojik danışma, güvengenlik, hastalık algısı, inanç, infertilite,
intihar, işlevsellik, kabullenme, kendini açma, kendini engelleme,
kolektivist başa çıkma stilleri, logoterapi, medikal nemesis,
mutluluk, narsistik eğilim, öğrenilmiş güçlülük, örseleme, öz
duyarlılık, başarı, özgünlük, öz düzenleme, öz şefkat, öz yetkinlik,
pastoral psikoloji, pratik engeller, psikolojik yardım deneyimi,
psikosomatik yakınmalar, psikosomatizasyon, psikoz, rol normları,
ruhsal rahatsızlık, ruminasyon, savunma mekanizması, serebral
palsi, siber zorbalık, sosyal politika, spor, suçluluk, şiddet, tercih,
vücut algısı, yalnızlık, yeme tutumu, yılmazlık, z kuşağı, zihin
okuma, zihinsel yakınmalar

Tablo 1 incelendiğinde psikolojik yardım konusuyla yapılan tezlerde kullanılan
32

Örtücü
Psikolojik Yardım Konusunda 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi:
Bir İçerik Analizi

değişkenlerde en fazla psikolojik yardım arama tutumu(f=38), yaşam kalitesi(f=15), sosyal
damgalanma(f=12), psikolojik sağlamlık (f=12), sosyal destek(f=12), evlilik ilişkileri(f=11),
travma yaşantısı(f=10), kişilik(f=10) bulunurken; kullanılan değişkenlerde en az yas(f=2),
obsesiflik(f=2), tedavi korkusu(f=2), psiko-eğitim(f=2), geştalt temas biçimleri(f=2), sosyal
fobi(f=2) bulunmaktadır. Tezlere bakıldığında bir kez geçmiş olan değişkenlerden bazıları ise;
kolektivist başa çıkma, yalnızlık, kendini engelleme, vücut algısı, affetme, öz duyarlılık, şiddet
yer almaktadır. Değişkenlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde ise; en fazla değişken sayısı
2019(f=62) yılı olurken, en az değişken sayısı 2013(f=6) yılı olmuştur.
Tezin Araştırma Yöntemine İlişkin Bulgular
Tezlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Tezlerin Deseni/Yöntemi

Tablo 2 incelendiğinde psikolojik yardım konusunda yapılan tezlerin 93’ü(%78.6) nicel,
tezlerin 11’i(%9.3) nitel ve tezlerin 14’ü(%11.8) de karma yönteme sahiptir. Deneysel desende
olan nicel tezlerin 6’sı(%5) gerçek deneysel desendir. Deneysel olmayan nicel tezlerin
51’i(%43.2) ilişkisel taramadır. Etkileşimli desendeki nitel tezlerin 4’ü(%3.5) diğer desenleri
oluşturmuştur. Etkileşimli olmayan nitel tezlerin 2’si(%1.7) diğer desenleri oluşturmuştur.
Karma tezlerin 10’u(%8.4) açıklayıcı(nitel/nicel) türündedir. Zayıf deneysel, tek denekli,
kuram oluşturma, eleştirel çalışma, kavram analizi, tarihsel analiz, meta analiz ve keşfedici
türde herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Ayrıca bazı araştırmalarda birden fazla veri
girişi yapılmıştır.
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Tezin Veri Toplama Araçlarına İlişkin Bulgular
Tezlerde kullanılan veri toplama araçlarının dağılımı Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Tezlerin Veri Toplama Araçları

Tablo 3 incelendiğinde psikolojik yardım konusunda yapılan tezlerde kullanılan veri
toplama aracı en fazla anket/ölçek(%80.1) olmuştur. Kullanılan anket/ölçeklerin büyük
çoğunluğu likert(%40.1) tipindedir. Kullanılan en az veri toplama aracı ise gözlem(%0.8)
olmuştur. Başarı testleriyle herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Ayrıca bazı araştırmalarda
birden fazla veri toplama aracı da kullanılmış.
Tezin Örneklemine İlişkin Bulgular
Tezlerin örnekleminin cinsiyete, yaşa, örneklem grubuna, örneklem büyüklüğüne ilişkin
dağılımı Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4. Tezlerin Örneklemi

Tablo 4 incelendiğinde psikolojik yardım konusunda yapılan tezlerin örneklem
gruplarının çoğunluğu kadınlardan(%50.7) oluşmaktadır. Psikolojik yardım konusunda yapılan
tezlerin örneklem gruplarının çoğunluğu 18-25 yaş(%48.1) diliminden oluşmaktadır. Psikolojik
yardım konusunda yapılan tezlerin örneklem grubunun çoğunluğunu lisans grubu(%34.7)
oluşturmaktadır. Psikolojik yardım konusunda yapılan tezlerin örneklem grup büyüklüğünde
çoğunluğu 301-1000 arası(%40.4) oluşturmaktadır.
Tezin Veri Analiz Tekniklerine İlişkin Bulgular
Tezlerde kullanılan veri analiz teknikleri dağılımları Tablo 5’de verilmiştir.
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Tablo 5. Tezlerin Veri Analiz Yöntemleri

Tablo 5 incelendiğinde psikolojik yardım konusunda yapılan tezlerin çoğunluğunu
nicel(%95.3) veri analiz yöntemleri oluşturmaktadır. Nicel veri analiz yöntemlerinden betimsel
analizde en fazla frekans/yüzde(%9.6) değerleri, en az grafikle gösterim(%3.9) değerleri
hesaplanmıştır. Nicel veri analiz yöntemlerinden kestirimsel analizde en fazla t testi(%13.4)
değerleri, en az ANCOVA(%0.2) değerleri hesaplanmıştır. MANCOVA herhangi bir
araştırmada kullanılmamıştır. Nitel veri analiz yöntemlerinde en fazla betimsel analiz(%2.2)
kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca bazı araştırmalarda birden fazla veri girişi yapılmıştır.
TARTIŞMA
Bu araştırmada, Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında psikolojik yardım konusunda
yayımlanmış tezlerin, yayımlandığı yıl, değişkenlerin türü, araştırma yöntemi, veri toplama
araçları, örneklem özellikleri ve veri analiz teknikleri açısından değerlendirilmesi ve psikolojik
yardım konusunda araştırma eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bölümde ele alınan
amaç doğrultusunda ulaşılan bulguların, literatür ışığında tartışılmasına yer verilmiş olup
öneriler sunulmuştur.
Psikolojik yardım konusunda 2010-2020 yılları arasında yapılan tezlerde kullanılan
değişkenlerde en fazla psikolojik yardım arama tutumu, yaşam kalitesi, sosyal damgalanma,
psikolojik sağlamlık, sosyal destek bulunurken; en az yas, obsesiflik, tedavi korkusu, sosyal
fobi bulunmaktadır. Literatürdeki çalışmalara bakıldığında psikolojik yardım konusunda
psikolojik yardım arama tutumu çoğunlukla değişken olarak ele alındığı söylenebilir (Arslantaş
vd., 2011; Karaffa & Hancock, 2019; Mojaverian vd., 2013). Araştırmalarda kullanılan
değişkenlerde çoğunluğun tutumu oluşturması tutum olgusunun davranışı oluşturmada bir
etken olarak görülüp, öncelikle tutumların inceleme konusu olması önemli görüldüğünden
böyle bir sonuca ulaşıldığı düşünülmektedir.
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Çalışmanın diğer bir bulgusu tezlerde kullanılan araştırma yöntem kullanımında
çoğunlukla nicel, nitel ve karma yöntemi oluşturmasıdır. Deneysel desende olan nicel tezlerin
çoğunluğu gerçek deneysel desendir. Deneysel olmayan nicel tezlerin çoğunluğu ilişkisel
taramadır. Zayıf deneysel, tek denekli, kuram oluşturma, eleştirel çalışma, kavram analizi,
tarihsel analiz, meta analiz ve keşfedici türde herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Elde
edilen bu bulguların literatürdeki bazı çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Güven vd., 2018;
Güven & Aslan, 2019; Selçuk vd., 2014). Literatürdeki bu benzerlik araştırmacıların
araştırmalarda daha kolay araştırma yöntemlerini tercih ettiği, araştırmalarda çeşitliliğin
öneminin göz ardı edildiği söylenebilir. Ayrıca Türkiye’de yaşayan bireylerin hayatlarının pek
çok alanında kolayı daha fazla kullanmaları da araştırmanın bu sonucunun bir nedeni olarak
görülmektedir.
Araştırma bulgularına bakıldığında kullanılan anket/ölçeklerin büyük çoğunluğu likert
tipindedir. Kullanılan en az veri toplama aracı ise gözlem olmuştur. Seçer ve diğ, (2014)
yaptıkları çalışmada da benzer bulgular elde etmiştir. Benzer olarak araştırma yöntemlerindeki
çeşitliliğin az olması ile kullanılan veri toplama aracında da çeşitliliğinin az olmasını zorunlu
kıldığı yorumlanabilir.
Kandemir'in (2014) çalışmasında örneklem bulgularına bakıldığında çoğunluğu lisans
grubunun ve örneklem sayısının çoğunluğun 301-1000 arası olduğuna ulaşılmış. Bu çalışmada
da örneklem grubunun çoğunluğunu lisans grubu ve örneklem grup büyüklüğünde çoğunluğu
301-1000 arası oluşturduğu elde edilmiştir. Kandemir'in (2014) çalışması ile yapılan bu çalışma
bulgularının tutarlılık göstermesi dikkat çekmiştir. Dikkat çeken bu tutarlılık lisans grubunun
kolay ulaşılabilir olması, diğer örneklem grupları ile az sayıda çalışma olması da bilimsel
araştırma yapmak için gerekli izin alma süreçlerinin Türkiye`de uzun zaman alması ve zor
olması ile açıklanabilir. Ayrıca araştırmalarda daha çok kişiye ulaşmanın daha doğru sonuçlar
getirdiği yanılgısına düşüldüğü söylenebilir. Araştırmada amaç, çok veri toplamak değil,
‘sağlam’(geçerli ve güvenilir) veriler toplamaktır (Karasar, 2012)
Benzer bir tutarlılık da veri analiz yöntemlerine dair bulgularda olduğu söylenebilir.
Yapılan tezlerde veri analiz yöntemleri ağırlıklı olarak nicel veri analiz yöntemleri
oluşturmaktadır. Nicel veri analiz yöntemlerinden betimsel analizde en fazla frekans/yüzde
hesaplanmıştır. Nicel veri analiz yöntemlerinden kestirimsel analizde en fazla t testi değerleri,
en az ANCOVA değerleri hesaplanmıştır. MANCOVA herhangi bir araştırmada
kullanılmamıştır. Nitel veri analiz yöntemlerinde en fazla betimsel analiz kullanıldığı
görülmektedir. Bu verilere benzerlik gösteren literatürde çalışmalar olduğu söylenebilir (İnce
vd., 2017; Kozikoglu & Senemoglu, 2015). Araştırmanın bu bulgusunun araştırmacıların lisans
eğitimlerinde almış oldukları istatistik derslerin yetersiz kalması, araştırmacının bilgisinin eksik
kaldığından bu sonuçlara ulaşıldığı söylenebilir.
Araştırma kapsamında incelenen 104 tezin; 89’u yüksek lisans, 12’si doktora tezi, 3’ü
de uzmanlık tezidir. Yüksek lisans tezlerinin çoğunluğu oluşturması kullanılan araştırma
desenleri, veri toplama araçları, örneklem ve veri analiz tekniklerinde de çeşitliliğin az olmasına
sebep olduğu düşülmüştür. Psikolojik yardım konusunda doktora ve uzmanlık tezlerine ağırlık
verilmesi gerekliliği gözlemlenmiştir. Bu sayede de tez çeşitliliğinin artacağı düşünülmektedir.
Öncelikle araştırma yöntemi bakımından düşünüldüğünde deneysel desenlerin azlığı, daha çok
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ilişkisel ve betimsel analize yönelim dikkat çekmiştir. Kullanılan araştırma yöntemindeki
çeşitliliğinin azlığı veri analiz tekniklerinde de paralellik göstermektedir. Yine örneklem
açısından kolay ulaşılabilir düşünülerek örneklem grubunun seçilmesi diğer örneklem
gruplarının psikolojik yardım konusunda tutumlarının incelenmesi gerekliliğinin göz ardı
edildiği düşünülmektedir. Bu bağlamda özellikle okulöncesi, ilkokul, öğretmenler, yöneticiler,
öğretim elemanları, özel sektör ve diğer örneklem grubunu oluşturan kişilere yönelik daha fazla
sayıda psikolojik yardım konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu açıktır.
Psikolojik yardım konusunda 2010- 2020 yılları arasında yapılmış olan tezlerdeki
kullanılan değişkenlere bakıldığında ilk beş yıldaki kullanılan değişken sayısının son beş
yıldaki kullanılan değişken sayısına göre daha az olduğu elde edilmiştir. Bu bakımdan
psikolojik yardım konusunda ki değişken sayısının günümüze doğru artış ve çeşitlilik
göstermesi psikolojik yardımın daha kapsamlı araştırılmış olduğu gözlemlenmiştir. Değişken
sayısının günümüze doğru fazlalığını ve çeşitliliğini gösteren bu araştırma psikolojik yardım
sunacak kişilere ve hizmetlere yön verecek bir araştırma olmuştur.
Bu araştırma psikolojik yardım konusunda yapılan tezlerde eksikliklerin belirlenmesi
ve eksikliklerin giderilmesi doğrultusunda yardımcı olup ayrıca psikolojik yardım konusunda
alana katkı sağlamak için psikolojik yardım konusunda yapılacak olan araştırmalara yön
vereceği düşünülmektedir. Çeşitliliğin olması bilimsel anlamda yeniliğin önünün açılması
olarak düşünülüp; gelecek çalışmaların ihmal edilen alanlara, konulara yönelmeleri
önerilmektedir. İhmal edilen alanlar açısından bakıldığında; araştırma sonucunda deneysel
çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmüştür. Deneysel çalışmalar neden-sonuç ilişkilerini
belirlemeye çalışmak amacı ile, doğrudan araştırmacıların kontrolü altında olması (Karasar,
2012) bakımından alan yazına katkı sağlamakta, ayrıca deneme modellerinde hipotezler ile
konuya ilişkin yargıların sınanmasına imkan sağlamış olur. Bu sebepten dolayı ilerleyen
araştırmalarda deneysel yöntem ile gerçekleştirilecek araştırmalara yer verilmesinin önemli
olabileceği söylenebilir. Veri analiz tekniklerin sınırlılığı da dikkat çekmiştir. İstatistik bilgisi
araştırmalarda daha güvenilir bilgiye ulaştırması bakımında bilime dolayısıyla alan yazına katkı
sağlamaktadır. Veri analiz tekniklerinin sınırlılığın araştırmacıların bilgi eksiklerinden
kaynaklandığı düşünüldüğünden araştırmacılara öncelikle bilgi eksiklerini gidermesi
önerilmektedir.
Ayrıca bu araştırma sadece Türkiye’de psikolojik yardım konusunda yapılmış tezleri
incelemiştir. Bundan dolayı psikolojik yardım konusunda Türkiye ile yurt dışındaki bilimsel
araştırma eğilimlerinin karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, literatürde çevrimiçi oyun bağımlılığını önlemeye yönelik geliştirilen
psikoeğitim programlarını ve psikoeğitim programlarının etkililiğini inceleyen araştırmaları sistematik
bir şekilde gözden geçirmektir. Alanyazın taraması Eylül 2021 – Ekim 2021 tarihleri arasında
DergiPark, Google Scholor, Web of Science, ULAKBİM, Scopus ve Scient Direct veri tabanlarında
yayımlanan araştırma makalelerini içerecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak yapılmıştır. Dijital oyun
bağımlılığını önlemeye yönelik uygulanan programlar üzerine yapılan araştırmaları ortaya çıkarmak için
alanyazın taramasında "oyun bağımlılığı", "psikoeğitim", game addiction", "prevention program" ,
''game addiction'', ''intervention programs'' terimleri kullanılmıştır. Yapılan alanyazın taraması
sonucunda erişilebilen araştırmalar dâhil edilme kriterleri göz önünde bulundurarak araştırmanın
çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu kapsamda araştırmanın çalışma grubunu, dijital oyun bağımlılığını
önlemeye yönelik gerçekleştirilen programlarla ilgili 1 tanesinin nitel ve 6 tanesinin nicel olmak üzere
toplamda 7 araştırma makalesi oluşturmaktadır. Araştırma çerçevesinde incelenen programlar; araştırma
model türü, çalışma grubu, çalışmanın amaçları ve oturum içerikleri, süreleri açısından ele alınmıştır.
Araştırma kapsamında incelenen psikoeğitim programları genel olarak etkili olduğu görülmüştür.
Araştırma literatür ışığında elde edilen bulgular sonucunda tartışılmış ve gelecekte konuyla çalışması
muhtemel uzmanlara önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Oyun bağımlılığı, psikoeğitim, oyun oynama bozukluğu.
ABSTRACT
The aim of this research is to systematically examine the programs developed in the literature to prevent
online gaming addiction and the studies examining the effectiveness of these programs. While
determining the study group of the research, a structured literature review was carried out. The literature
review was conducted in Turkish and English, including research articles published in DergiPark,
Google Scholor, Web of Science, ULAKBİM, Scopus and Scient Direct databases between September
2021 and October 2021. The terms "game addiction" AND "psychoeducation", ("game addiction" and
"prevention program", "game addiction" AND "intervention programs" were used in the literature
review in order to identify the studies on programs applied to prevent problematic internet use. The
researches reached as a result of the literature review constituted the study group of the research, taking
into account the inclusion criteria.In this context, the study group of the research consists of 7 research
articles, 1 of which is qualitative and 6 of which are quantitative, about the programs applied to prevent
problematic internet use. The programs were examined in terms of experimental model type, study
group, aims of the study and session content, duration. It was seen that the programs examined within
the scope of the research were generally effective. In addition, it was seen that these programs consisted
of different theoretical approaches and contents. The results of the moment were discussed in the light
of the literature and suggestions were made.
Keywords: Game addiction, prevention program, intervention programs.
Önerilen atıf: Şentürk, H. (2021). Dijital Oyun bağımlılığını önlemeye yönelik uygulanan programlar. Uluslararası PsikoSosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 41-56.
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Şentürk
Dijital Oyun Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Uygulanan Programlar: Bir Sistematik Derleme

GİRİŞ
Oyun dünya tarihindeki insanlığın var oluşundan itibaren insanın hayatındadır. Oyun
oynamak insanın temel özelliklerinin arasındadır (Keskin ve Aral, 2021). Oyun çocuğun işidir
ama bunun yanında yetişkin gözünde de boş zamanı değerlendirme etkinliği ve eğlence olarak
tanımlanabilir. Oyun, ölçülebilir yönü ve kazanma durumuyla sonuçlanan kurallarla tanımlanan
bir sistemdir (Salen ve Zimmerman, 2004). Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber oyun
kavramının kapsamı da genişletilmektedir. Geçmiş zamanlarda oyun denildiğinde akla bebek
ve araba gibi oyuncaklarla, fiziksel olarak oynanan saklambaç, körebe, istop gibi oyunlar ilk
olarak akla gelenler arasındaydı. Gelişen teknoloji ile 1970’li yıllardan itibaren atari salonların
hayatımıza girmesiyle ekran üzerinden oynan oyunlarla tanışılmıştır (Keskin ve Aral, 2021).
Bilgisayar ve internetin yaşamdaki kullanım alanlarının artmasıyla birlikte oyun ve eğlence
araçları insanlar tarafından giderek yaygınlaşan bir ilgi odağı haline gelmiştir. Her gün yol kat
ederek ileriye taşınan teknolojik gelişmeler, yaşanılan kentlerdeki şehirleşme, parklar ve
eğlence alanlarının sayı anlamında az olması gibi nedenlerle günümüzde geleneksel oyun
etkinlikleri diyebileceğimiz sokak ve oyuncak aracıyla oynanan oyunların yerini dijital oyunlar
almıştır. Dijital oyun denildiğinde akla bilgisayarın donanım malzemeleri olan fare, klavye,
monitör ya da joystick gibi aletlerin bilgisayar yazılımları ile etkileşimin de bulunularak
sağlanılan kuralları ve amaçları olan sistemler bütünü gelmektedir (Hazar ve diğerleri, 2017).
Her yaştan kullanıcısı olan bu oyunların özellikle gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği
ve oyun oynayarak geçirdikleri sürelerinde artış görülmektedir (Irmak ve Erdoğan, 2016).
Dijital oyunlarla vakit geçiren insanların bir bölümünün, eğlenmek için boş vakitlerini
değerlendirmek amacıyla oyun oynadıkları görülmektedir (Horzum ve diğerleri, 2008).
Oyunlara ilgi gösteren insanların gelişim dönemleri olan ergenlik, çocukluk, bebeklik ve
gelişim alanlarına yani bilişsel, sosyal olarak bakıldığında yaşanılabilecek etkileri gözlemlemek
gerekmektedir. Çocukluk ve ergenlik döneminde kas sistemlerini geliştiren oyunların bedensel
gelişimi desteklediği görülmektedir (Nergiz ve Nergiz, 2021). Dış dünyadan duyu organlarıyla
algılamalarını var olan şemalarla birleştirip sentezleyerek bir ürün ortaya çıkarma imkânı sunan
oyun çocuk üzerinde öğrenme ve yaratıcılık becerilerini geliştirerek bilişsel gelişimini de
desteklemektedir (Yörükoğlu, 2014). Oyun bununla birlikte çocukta gerçek ve gerçek olmayanı
ayırt edebilmesine yardımcı olmaktadır (Yavuzer, 2016). Dijital oyun bağımlılığının olumlu
özelliklerinin yanında birçok sorunu da beraberinde getirdiği çalışmaların elde edilen
bulgularına bakıldığında anlaşılmaktadır. Araştırmalar, aşırı bilgisayar oyunu oynamanın sağlık
durumu veya sağlıkla ilgili belirleyici durumlar üzerinde bir etkisi olduğu yönündedir (Göldağ,
2018). İnsan üzerinde birçok etkiye sahip oyun bağımlılığı ile ilgili akademik çalışmalar
incelendiğin de çalışmaların özellikle 10-19 yaş aralığındaki erkek ergenlerin aşırı oyun
oynama ve problemli teknoloji kullanım yatkınlığının karşı cinslerindeki ergen kızlara ve diğer
yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu yönündedir (Chiu ve diğerleri, 2004, Chou ve Tsai
2007, Çakır ve diğerleri, 2011).
Ülkemizde 20 milyondan fazla insanın dijital oyun bağımlılığı olabileceği, dünyada ise
bu rakamlar 1 milyar üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Kullanıcı sayısına ilişkin oyun
sektörüne harcanan paranın 150-200 milyon dolar civarında olduğu yine bakıldığında dünyada
bu rakamın 70 milyar dolara yakın olduğu yapılan araştırmalarla belirlenmektedir (Türkiye
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Büyük Millet Meclisi, 2012). Oyun sektörüne harcanan paraları oranlayarak bakıldığında
büyüklüğü her geçen gün artmakta beğenilen filmlerin veya başrol karakterlerinin oyunları son
hızla piyasaya sürülmektedir (Özcan ve Balcı Çelik, 2021). Bu bilgiler doğrultusunda bazı
ülkelerde internet ve sosyal medya kullanımları ile oyun bağımlılıklarını iyileştirmeye yönelik
uzun süreli terapi çalışmaları (Liu ve diğerleri, 2015; Young, 2013) gerçekleştirilmiş olsa da
Türkiye’ de kişilere yönelik internetin ilişkiler ve aile kurumuna olan etkilerine odaklanan,
yaşanılan olumsuzlukları azaltmaya yönelik psiko- eğitim programına rastlanılmamıştır. Liu ve
diğerleri (2015) internet bağımlılığı olan ergenlere yönelik geliştirdikleri psiko-eğitim
programında aynı zamanda beraberinde aile bireyleri arasındaki ilişkilerini güçlendirmeyi
amaçlayan bir yaklaşım da düzenlemişlerdir. Araştırmanın sonucuna bakıldığında ise aile
ilişkilerini düzelten ergenlerde bağımlılık düzeylerin de önemli derece azalma meydana
gelmiştir. Young (2013) geliştirdiği ve örneklem sayısının 128 olduğu bir çalışmasında
uyguladığı Bilişsel Davranışçı Terapi temelli internet bağımlılığı tedavisinde 12 seans sonunda
%98 oranında bağımlılarda iyileşme elde etmiştir. Bilgin (2015) yaptığı bir çalışmada sosyo
ekonomik değerinin düştükçe oyun bağımlılığının artığı sonucuna ulaşmıştır. Horzum ve
diğerleri (2011) çalışmasında da benzer sonuç olarak sosyoekonomik değeri yüksek olan
öğrencilerin oyun oynama davranışlarını azaltma, oyun oynamayı başka etkinliklere
değişememe gibi toplam değerlerin orta ve düşük düzeydeki sosyoekonomik değerdeki
öğrencilerden oldukça yüksek olduğu çıkmıştır. Literatür incelendiğinde güncel bir konu olan
bağımlılık ile farklı değişkenler incelenmektedir.
Dijital Oyun Bağımlılığı
İnsanoğlunun içinde oyun oynama isteği hep var olmuştur. Literatürde oyun kavramı,
insanla bütünleşmiş ve insana soyut düşünebilme becerisini kazandıran, insanı özgürleştirmeye
yardımcı olan yaratıcı bir etkinliktir. Aynı zamanda oyun oynama davranışı herhangi bir amaca
bağlı olmadan ortaya çıkan ve bireylere keyfi veren bir aktivitedir (Arğın, 2019). Lemmens ve
diğerleri (2009), oyun bağımlılığını, “Sosyal veya duygusal problemlerde sonuçlanan aşırı ve
zorunluğu bilgisayar veya video oyun kullanımı” olarak tanımlamışlardır. Oyuncu bu aşırı
kullanımı kontrol etmekte güçlük yaşamaktadır. Jeong ve diğerleri (2016) ise oyun
bağımlılığını “Günlük yaşamda sağlıksız davranışlar ve negatif sonuçlar getiren aşırı veya
zorunlu bilgisayar kullanımı” şeklinde tanımlamaktadır. Bilgisayar teknolojilerindeki
gelişmelerle birlikte dijital oyunlar günümüzde hızla çoğalmış ve oyun bağımlılık kavramı
belirginlik kazanmıştır. Dünya Sağlık Örgütünün ve Amerika Psikiyatri Birliğinin oyun
bağımlılığını psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlamasıyla son zamanda bu tür bağımlılıklar
üzerine yapılan araştırmalar önem kazanmıştır (Arğın, 2019).
Dijital oyun bağımlılığı diğer davranışsal bağımlılıklardan olan kumar oynama
bağımlılığı, uyuşturucu ve madde bağımlılığı gibi beynin bazı alanlarını uyarmaktadır. Bu tür
bağımlılıklarda beynin amigdala olarak adlandırılan bölgesi aktive edilerek ödül alma dürtüsü
tetiklenir. (Akt. Mathews ve diğerleri, 2019). Oyunların kullanıcısı olan bazı oyuncular
oynadıkları oyunlara bağ kurar ki bu bağ yüzünden arkadaşlarıyla olan sosyal ilişkilerini, özel
yaşamlarını ve en önemlisi sağlıklarını bile önemsememektedirler. Yapılan araştırmalar
incelendiğinde dijital oyun bağımlıların ruh sağlığı açısından depresyon, akademik anlamda
başarı ve alkol kullanım problemleri yaşadıkları gözlenmiştir (Akt. Brunborg ve diğerleri,
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2014). Dijital oyun bağımlılığı yaşayanlarda sadece yukarıda bahsedilen sosyal sorunlar değil
bedensel anlamda bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Bunlar cilt, eklem ve kas problemleri
örnek olarak gösterilebilir (Weinstein, 2010; Özüdoğru, vd., 2021). Oyun bağımlılığı olan ve
yaşadıkları bağımlılıktan dolayı hayatlarında birtakım sorunlar yaşayan bireyler için
rehabilitasyon niteliğinde tedavi klinikleri açılmıştır. Oyun bağımlılığında yaş aralıkları 12-15
olan öğrencileri için bazı ülkeler (Avusturya, Çin, Hollanda, Almanya, İtalya, Kanada) ve ABD
gibi bazı ülkeler tedavi merkezlerini açmıştır. Güney Kore’de yapılan bir çalışma sonucunda
62 öğrencinin sekiz haftalık tedavi sonrası oyun kullanım sürelerinde ciddi azalma meydana
gelmiş olup oyun oynamaması için bazı tedbirler alınmıştır. Alınan bu tedbirlerle oyun oynama
süreleri arasında pozitif bir korelasyonun olduğu yapılan çalışmada elde edilmiştir (Arğın,
2019).
Alanyazına bakıldığında oyun bağımlılığı tedavilerinin yaygın olduğu önleme
programlarının sayı anlamında sınırlı olduğu görülmektedir. Sınırlı olan bu alanın gelecekte
önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde çalışmanın gelecek araştırmalar için çerçeve
sunulacağı düşünülmektedir. Çalışma kapsamında tedavi yerine önleme çalışmaları ele
alınmıştır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, dijital oyun bağımlılığını önlemeye yönelik geliştirilen
psikoeğitim yöntemleri ve bunların etkililiğini inceleyen araştırmaların içeriklerini sistematik
bir biçimde incelemektir. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere
cevap aranmıştır:
•
•
•
•

Dijital oyun bağımlılığını önlemeye yönelik programların etkililiğini inceleyen
çalışmalarda çalışma grupları kimlerden oluşmaktadır ?
Dijital oyun bağımlılığını önlemeye yönelik programların etkililiğini inceleyen
çalışmalar hangi ülkelerde yapılmıştır ?
Dijital oyun bağımlılığını önlemeye yönelik programların etkililiğini inceleyen
çalışmalarda oturum içerikleri, sayıları ve süreleri nasıldır?
Dijital oyun bağımlılığını önlemeye yönelik programların etkililiği ne düzeydedir ?
YÖNTEM

Bu araştırma, ulusal ve uluslararası düzeyde dijital oyun bağımlılığını önlemeye yönelik
uygulanan programları ve bu programların etkililiğini incelemek amacıyla gerçekleştirilmesi
yönünden sistematik derleme çalışmasıdır. Derleme çeşitlerinden biri olan sistematik derleme;
herhangi bir problem veya durumla ilgili alanında yayınlanmış çalışmaların kapsamlı bir
şekilde taranarak, çeşitli dahil edilme ve hariç tutulma kriterleri göz önüne alınmasıyla
araştırmaların çalışma grubuna dahil edilmesi ve araştırmalarda yer alan bulguların
sentezlenmesiyle ortaya çıkarılan çalışmalar olarak tanımlanabilmektedir (Karaçam,2013). Bu
bağlamda araştırmada, DergiPark, Google Scholor, Web of Science, ULAKBİM, Scopus ve
Scient Direct veri tabanlarında taramalar gerçekleştirilmiş ve çeşitli dahil edilme kriterleri göz
önünde bulundurularak araştırmalar çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamına dahil
edilen araştırmaların analizi sürecinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman
analizi yöntemi, araştırılmak istenen durumlar veya olgular hakkındaki yazılı materyallerin
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detaylı ve sistematik bir şekilde incelenmesine dayanan bir yöntemdir (Büyüköztürk ve
arkadaşları, 2018).
Tarama ve Seçim Süreci
Bu sistematik derleme kapsamında incelenecek araştırmalar belirlenirken
yapılandırılmış bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması Kasım 2021- Aralık
2021 tarihleri arasında DergiPark, Google Scholor, Web of Science, ULAKBİM, Scopus ve
Scient Direct veri tabanlarından yayınlanan araştırma makalelerini içerecek şekilde Türkçe ve
İngilizce olarak yapılmıştır. Dijital oyun oynama bağımlılığını önlemeye yönelik uygulanan
programlar üzerine yapılan araştırmaları belirleyebilmek için ulusal ve uluslararası alan yazın
taramasında "oyun bağımlılığı" AND "psikoeğitim" , ("game addiction" and "prevention
program" , ''game addiction'' AND ''intervention programs'') anahtar kelimeleri kullanılmıştır.
Tablo 1. Alanyazın taraması kapsamında kullanılan arama anahtarları
Veritabanı

Arama Kelimeleri
''oyun bağımlılığı'' AND ''psikoeğitim"

DergiPARK
Google Scholor
Web of Science
ULAKBİM
Scopus
Scient Direct

''oyun bağımlılığı'' AND ''psikoeğitim"
"game addiction" and "prevention program",
''game
addiction''
AND
''intervention
programs''
''oyun bağımlılığı'' AND ''psikoeğitim"
''game
addiction''
AND
''prevention
programs'',
''game
addiction''
AND
''intervention programs''
"game addiction" and "prevention program"

Doküman
Türü
Araştırma
Makalesi
Araştırma
Makalesi
Araştırma
Makalesi
Araştırma
Makalesi
Araştırma
Makalesi
Araştırma
Makalesi

Tam
Metin
+
+
+
+
+
+

Alanyazın taraması sonucunda ulaşılan araştırmaların araştırma kapsamına alınmasında
çeşitli dâhil edilme kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Araştırma kapsamında alınacak
araştırmaların dâhil edilme kriterleri Tablo 2’ de yer almaktadır.
Tablo 2. Araştırma kapsamına alınacak araştırmaların seçiminde kullanılan
1 İnternette oyun oynama veya dijital oyun bağımlılığını önlemeye yönelik bir müdahale uygulaması
içeren deneysel çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır.
2 DergiPark, Google Scholar, Web of Science, ULAKBİM ve Scopus veri tabanında yer alan araştırma
makaleleri araştırma kapsamına alınmıştır.
3 Uygulanan programın etkililiği üzerine bilgi veren çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır.
4 Ulusal ve uluslararası alanda yapılmış çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır.

Yapılan alanyazın taraması sonucu toplam 305 araştırma ulaşılmış ve bunlar arasından
dahil edilme kriterleri göz önünde bulundurularak 7 araştırma makalesi araştırma kapsamına
dahil edilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu, oyun bağımlılığını önlemeye yönelik uygulanan
programlarla ilgili DergiPark, Google Scholor, Web of Science, ULAKBİM, Scopus ve Scient
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Direct veri tabanlarında yer alan araştırma makalesi olmak üzere 7 araştırma oluşturmaktadır.
Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların künyelerine ilişkin bilgiler Tablo 3’ te
gösterilmiştir.
Tablo 3. Araştırma kapsamında incelenen çalışmalar
Yazar ve Yıl
Apisitwasana ve diğerleri, 2018
Bonnaıre ve diğerleri, 2019
Li ve diğerleri, 2019
Männikkö ve diğerleri, 2021
Özcan ve Balcı Çelik, 2021
Sürü, 2020
Wendt ve diğerleri, 2021

Başlık
Bangkok, Tayland ‘daki 4-5. Sınıf Öğrencileri Arasında Okul ve
Aile Temelli Etkinlik Oyun Bağımlılığını Önlemeye Yönelik
Müdahaleler
Önleme Müdahalesinin Ortaokul Öğrencilerinde Ekran ve Video
Oyunları İle İlgili Etkileri: İnançlar ve Kullanım Üzerindeki
Etkiler
Ebeveyn Temelli Geliştirme ve Doğrulama Oyun Bozukluğunu
Önleme Programı: Oyun Aşırı Müdahale
Oyunla İlgili Sorunları Olan Genç Yetişkinler İçin Kısa Bir Grup
Müdahale Programının Etkinliği
Motivasyonel Görüşme Tekniğine Dayalı Psiko-Eğitim
Programının Lise Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı
Düzeylerine Etkisi
Aileler İçin İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Psiko-Eğitimi
Programının Kişiler Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
Ergenlere Yönelik Bir Grup Müdahalesinin Gereklilikleri Klinik
Ortamda İnternet Oyun Bozukluğu: Niteliksel Bir Mülakat
Çalışması
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Araştırmada makalelerin sistematik bir şekilde taranmasına ilişkin akış şeması Şekil 1’ de
gösterilmiştir.

Şekil 1. PRISMA akış şeması
BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın amaçları çerçevesinde yapılan analizler sonucunda elde edilen
bulgulara yer verilmiştir.
Tarama sonrası elde edilen çalışmalardan dâhil edilme kriterleri doğrultusunda bazı
çalışmalar çıkartılmış ve sonuç olarak değerlendirme 7 araştırma üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Tablo 4’ de gösterilen başlıklar ekseninde araştırmaların künyeleri verilmiş ve çalışmalar yıllara
göre sıralanmıştır.
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Tablo 4. İncelenen makalelerin künyeleri
Yazar, Yıl

Yer

Örneklem

Oturum
Süresi
Program 8
hafta
sürmüştür.

Araştırma
Modelleri
Kontrol
Gruplu

Apisitwasana
ve diğerleri,
2018

Tayland

4. ve 5.
sınıf 310
ilk
okul
öğrencisi

Li
ve
diğerleri,
2019

Çin

Bonnaıre ve
diğerleri,
2019

Sürü, 2020

4. ve 6.
Sınıf
öğrenci
velilerden
374 kişi

Program 3
ay
sürmüştür.

Randomize
Kontrol
Gruplu

Ebeveyn temelli
bir, oyuna aşırı
müdahale
(GOI) programı
uygulanmıştır.

Fransa

434 ergenle
çalışmaya
başlanmış.
Kriterler
dahilinde
384 ergenle
devam
edilmiştir.
(Mort=13.2)

Önleme
programı
90 dakika
sürmüştür.

Randomize
Kontrol
Gruplu

Oyun
Bağımlılığı
Ölçeği (GAS),

Tanımlayıcı
istatistikler olarak,
bağımsız t-testi ve
tek yönlü varyans
analizi (ANOVA)
kullanıldı.

Türkiye

32 yetişkin

Tek
oturum, 3
saatlik bir
eğitim. Bir
ay sonra
yüz yüze
bir
görüşme
yapılmıştır

Ön-test ve
Son-test

Bapint Ölçeği,
Dijital
Oyun
Bağımlılığı
Ölçeği, Sosyal
Medya
Bozukluğu
Ölçeği

Veriler
değerlendirilirken,
Paired Samples t
Test ve Spearman
Korelasyon gibi
istatistiksel
metotlar
kullanılmıştır.

48

Ölçme Aracı
Oyun Anketi,
Oyun
Bağımlılığı
Tarama Testi
(GAST)
ve
Oyun
Bağımlılığından
Korunma
Ölçeği

İstatistiksel
Yöntem
Tanımlayıcı
istatistikler olarak,
ki-kare
ve
bağımsız
t-testi
kullanıldı.
Katılımcıların
özelliklerini
ve
tekrarlanan
ölçümleri
tanımlamak için
ANOVA analiz
edildi.
Tanımlayıcı
istatistikler olarak,
ki kare ve t- testi
analizleri
kullanılmıştır.
Ayrıca
karma
tasarımlı hipotez
testi
için
de
ANOVA
kullanılmıştır.

Sonuçlar
Öz düzenleme
ile okul ve aile
katılımına
dayalı program,
Bangkok,
Tayland'da 4.
ve 5. sınıf
öğrencilerinde
oyun
bağımlılığını
önlemede
etkilidir.
Çarpışma oyun
oynama süresi,
şiddet içeren
video
oyunlarına
maruz
kalmaları
ve
oyun eğitimleri
gibi kriterlerde
yapılan
müdahale
yönteminin
etkili olduğu
görülmüştür.
Önleme
müdahalesinin
İnternet
ve
oyun kullanımı
üzerinde
etkilerinin
olduğu,
ergenler
arasında
bağımlılık
düzeyi
oranı
azalmıştır. Bu
oran müdahale
grubunda
kontrol
grubuna göre
fazladır.
İnternet, dijital
oyun oynama
düzeyi
ve
sosyal medya
değişkenleri
arasında
istatistiksel
olarak anlamlı
bir
farklılık
olduğu
sonucuna
ulaşılmıştır.
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Mannikkö ve
diğerleri,
2021

Çin

37 yetişkin
(18-29 yaş
aralığında)

Program
10 hafta
sürmüştür.

Ön-test ve
Son-test

Sorunlu
Çevrimiçi Oyun
Anketi

Doğrusal Karışık
Model
(LMM)
kullanılmıştır.

Özcan
ve
Balcı Çelik,
2021

Türkiye

160 ergen
(Lise 1, 2
ve
3
öğrencileri)

6
hafta
sürmüştür.
5
grup
oturumu, 1
izleme.

Ön-test ve
son-test

Çevrimiçi Oyun
Bağımlılığı
Ölçeği

Tanımlayıcı
istatistiklerden,
Mann Whitney U,
Anova, Wilcoxon
kullanılmıştır.

Wendt
ve
diğerleri,
2021

Almanya

9 kişi (1218 yaş, Ort.
= 15.86)

Program
12 hafta
sürmüştür.

Ön-test ve
Son-test

Veriler görüşme
yöntemiyle
toplanılmıştır.

Nitel içerik analizi
kullanılmıştır.
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Oyun
bozukluğunun,
kademeli
olarak
iyileştirmeler
özel iyi oluş da
gözlemlenip,
grup
müdahalesinin
etkili olduğu
ortaya
çıkmıştır.
Semptom
olarak azaldığı
bulgusuna
ulaşılmıştır.
Motivasyonel
Görüşme
tekniğinin,
düşük
riskli
grupta ön-test
ve
son-test
puanlarıyla
çalışmanın alt
boyutları olan
başarı
ve
ekonomik
değişkenlerinde
ön-test ve sontest
puan
ortalamaları
arasındaki
farkın anlamlı
olduğu
bulunmuştur.
Oyun
bağımlılığı
bozukluğu olan
ergenler
için
psiko
eğitim
müdahale
yöntemi etkili
olabilir. Güncel
olarak
bağımlılıkta,
sadece
BDT
temelli
programı ele
alınmayabilir.
Diğer
programlarında
etkililiğini
ölçek amacıyla
program
denenmiş olup
etkili sonuçlara
ulaşılmıştır.
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Araştırma Modelleri
Türkiye ve Uluslararası alanda çevrimiçi oyun bağımlılığına müdahale etmeye yönelik
yürütülen programların etkililiğini inceleyen araştırmalar farklı deneysel model türlerinde
gerçekleştirilmiştir. Değerlendirilen 7 çalışmanın, dört tanesinde ön-test ve son-test ölçümlerin
alındığı araştırma desenleri, üç tanesinde de kontrol grubu kullanılmıştır. Kontrol grubu olan
çalışmalardan iki tanesi (Bonnaıre ve diğerleri, 2019; Li ve diğerleri, 2019) randomize kontrollü
çalışmadır. Ön-test ve son-test uygulamaları yapan çalışmaların (Männikkö ve diğerleri, 2021;
Sürü, 2020; Özcan ve Balcı Çelik, 2021; Wendt ve diğerleri, 2021) oturum sayıları birbirinden
farklılık göstermektedir.
Örneklem Özellikleri
Çalışmaların örneklem özellikleri incelendiğinde beş çalışmanın ergenlerle yapıldığı
görülmektedir (Apisitwasana ve diğerleri, 2021; Bonnaıre ve diğerleri, 2019; Li ve diğerleri,
2019; Özcan ve Balcı Çelik, 2021; Wendt ve diğerleri, 2021). Sürü (2020) ve Männikkö ve
diğerleri (2021)’nin çalışmalarında da çalışma grubunu yetişkinler oluşturmaktadır.
Apisitwasana ve diğerleri (2021)’nin çalışmasındaki, müdahale grubunda 151 kontrol grubunda
ise 159 kişi bulunmaktadır. Müdahale grubu 73 erkek (%48,3) ve 78 kız (%51,7) bunların yaş
aralığına bakıldığında 8 ve 9 yaş 49 kişi (%32,5) olup 10 yaşından küçük olan 102 (%67,5) kişi
oluşmaktadır. Kontrol grubu ise 93 erkek (%58,5) ve 66 kız (%41,5) yaş aralıklarına
bakıldığında 8 ve 9 yaş aralığında 41 kişi (%25,8) 10 yaş ve küçük olan 118 (%74,2)
oluşmaktadır. Bonnaire ve diğerleri (2019) çalışmasındaki müdahale grubunda 190 kontrol
grubunda ise 194 kişiden oluşmaktadır. Müdahale grubu 97 erkek (%51,1) ve 93 kız (%48,9)
kişidir. Kontrol grubunda ise 88 erkek (%45,6) ve 106 kız (%54,6) kişiden oluşmaktadır. Li ve
diğerleri (2019) çalışmasında ise müdahale grubu 163 kişi, kontrol grubu 199 kişiden
oluşmaktadır. Özcan ve Balcı Çelik (2021) araştırmasında Samsun ili Merkez Atakum
ilçesinde, ortaöğretim 9. 10 ve 11. sınıflara devam eden seçkisiz örnekleme yöntemiyle
belirlenen 172 öğrenci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Dağıtılan formları 12 öğrencinin
doldurmaması nedeniyle çalışmaya 160 öğrenciyle devam edilmiştir. Wendt ve diğerleri (2021)
çalışma grubunu yedi hasta ve iki klinik uzmanı olmak üzere dokuz kişi olduğu belirtilmiştir.
Seçilen yedi hastanın internet oyun bağımlılığı tanısı alması gereklilikler arasında
bulunmaktadır. Klinik uzmanların ise konu ile ilgili en az 10 yıllık çalışmalarının olduğu
çalışmalarda belirlenmiştir. Männikkö ve diğerleri (2021) araştırmasında 31 erkek (%83,8) ve
6 kadın (%16,2) katılımcı vardır. Yetişkinler 30 bekar (%81,1) olup, beşinin ilişkisinin olduğu
(%13,5) ve ikisinin de evli (%5,4) olduğu görülmüştür. Sürü (2020) araştırmasında katılımcıları
İstanbul ilinin Başakşehir semtinin çevresinde oturan ve 20 yaş üstündeki kişilerden seçmiştir.
Başakşehir Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesinden iletişim aracı olarak sosyal medya ve
billboard ile katılımcılara ulaşım sağlamıştır. Psiko-terapi ve araştırma merkezine 60 kişi kayıt
yaptırmış olup ölçekleri tamamen doldurmuş olması ve eğitime katılma kriterleri dahilinde kişi
sayısı 32’ye düşmüştür.
Çalışmaların Amaçları
Derlemeye dahil edilen çalışmaların ortak temel amacı, çevrim içi oyun bağımlılığına
sahip olan çalışmalarda düzenlenen psikoeğitim çalışmaların etkililiğini tespit etmektir.
Çalışmalar bu amaç doğrultusunda farklı konulara da değinmiştir. Bunlar çevrimiçi oyun
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tedavisinde yapılan psikoeğitimlerin 3 aylık izleme sürecinde aile temelli müdahale programın
etkililiği (Apisitwasana ve diğerleri, 2021), oyun bağımlılığında sanal kimlik değişkenini
incelemek (Sürü, 2020), bağımlılık tedavisinde önleme çalışmasında Motivasyonel görüşme
etkililiğinin tespiti (Özcan ve Balcı Çelik, 2021), oyun bağımlılığında nitel çalışma anlamında
görüşmeler yaparak bağımlılık üzerine etkisini saptamak (Bonnaıre ve diğerleri, 2019).
Tedavi/müdahale Oturum ve Süresi
Her ne kadar bazı çalışmalar içerik, süre ve yöntem açısından birbirinden farklı olsa da
yapılan araştırmalarda çevrimiçi oyun bağımlılığına müdahalelerin uygulandığı psikoeğitim
programı görülmektedir. Li ve diğerleri (2019) çalışmasındaki müdahale durumundaki
ebeveynlere çocuklar için oyun oynama bozukluğunu önleme konusunda 4 saatlik eğitim
alırken, kontrol durumunda olanlar çocuklara etkili öğrenme konusunda 4 saatlik eğitim aldı.
Özcan ve Balcı Çelik (2021) çalışmasında ise Motivasyonel görüşme isimli bir psikoeğitim
uygulamıştır. Bu teknik 5 grup oturumu ve 1 izleme oturumunu içermektedir. Haftada bir defa
yapılan grup oturumları yaklaşık olarak 120 dakika sürmektedir. Öncelikle ısınma etkinliği,
önceki oturumda verilen ev ödevleri ve varsa değerlendirmesi, yeni konuların işlenmesi ve yeni
ev ödevi planlanıyorsa verilmesi gibi süreçlerden oluşmaktadır. Bireysel problemler göz
önünde bulundurulduğunda eğiticinin grup planlamasında değişiklikler gösterileceği
belirtilmektedir. Sürü (2020) yapmış olduğu çalışmasında katılımcıların bağımlılık düzeylerini
ölçmeye yönelik bir anket uygulamıştır. Sonrasında katılımcılara tek oturumda iki saat süren
bir psikoeğitim verilmiştir. Eğitimden iki hafta sonra telefonla görüşme yaparak eğitimdeki
uygulamalar ve bazı bilgiler hakkında gerekli hatırlatmalarda bulunup katılımcılardan
geribildirim alınıp iki hafta sonrasına tekrar randevu verilmiştir. Randevu günü gelince aradan
bir aylık bir süre geçtiği için katılımcılarla yüz yüze görüşülüp öncesinde uygulanan ölçekler
tekrar uygulanmıştır. Männikkö ve diğerleri (2021) çalışmasında katılımcı gruba 10 haftalık bir
oturum planlamıştır. Oturumlara başlamadan önce kapsamlı bilgi toplanılmış olup müdahale
süresi yani ilk grup oturumundan önceki müdahale öncesi aşamasında bir anket doldurulmuştur.
Çalışmanın son oturumunda da yine bu anket kullanılıp olup müdahale programını
değerlendirmesini istemişlerdir. Müdahaleden altı ay sonra da takip aşaması kapsamında yine
müdahaleleri değerlendirmeleri istenmiştir. Üç zamanda da gelen veri puanları geçerli kâğıtta
kullanılmamıştır. Yapılan bu değerlendirme aşamaları müdahale grubuna yapılmış olup kontrol
grubuna yapılmamıştır. Apisitwasana ve diğerleri (2021) ise yaptığı programı 8 hafta ile
sınırlandırmış olup müdahale tamamlandıktan üç ay sonra değerlendirmede bulunmuştur.
Yapılan değerlendirme başta, ortada ve sonda olmak üzere üç aşamalı olup bu değerlendirmeyi
kontrol grubuna uygulamamış sadece müdahale grubuna yapmıştır. Wendt ve diğerleri (2021)
uyguladığı IGD grup müdahalesi 12 haftadan oluşmaktadır. Bu programın kullanıldığı program
aralığı dört ile sekiz haftalık olup 90 dakikalık sekiz modülden oluşmaktadır. Bu modülün
aşamalarına bakıldığında i) program başlangıcı ve katılımcıların motivasyonu, ii) bozulma
modelinin geliştirilmesi, iii) kendi duygularının rolü ve bireysel hedef belirleme iv) kontrol
davranışı ve tazminat mekanizmalarının geliştirilmesi, v) ilişkilerin önemi ve gelişimi, vi)
başarıların geçici olarak gözden geçirilmesi, vii) nüksetmeyi önleme ve sosyal baskıyla başa
çıkma, viii) sonuç ve vedalaşma olmak üzere aşamaları bulunmaktadır. Bonnaıre ve diğerleri
(2021) yaptığı önleme programında 90 dakika sürmüştür. Bu programın amaçlarına
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bakıldığında i) farklı ekranların önünde geçirilen süre ve günlük yaşamlarında bulunan
ekranların sayısı, ii) bireysel “yaşam öncelikleri” (Örnek; ödev, spor ve kişilerarası etkileşim)
artışı, iii) video oyunlarının aşırı kullanımının sonuçları hakkında uyku, okul yatırımı ve aile
üzerine farkındalığı artırmak, iv) olumlu kullanım ve kendini kontrol etme gibi koruyucu
faktörlere takviyeyle yardım sağlayarak kullanımlarını değiştirmenin veya olumsuzluğu
azaltmanın yollarını düşünürler.
Dijital Oyun Bağımlılığını Önleme Programlarının Etkililiği
Bu araştırma kapsamında incelenen makalelerin çoğunda geliştirilen veya kullanılan
programların bireylerin dijital oyun bağımlılığı üzerinde önleyici bir etkiye sahip olduğu
görülmüştür.
Sürü (2020) tarafından geliştirilen program olan “Aileler için İnternet ve Sosyal Medya
Kullanımı Psiko-Eğitimi’nde müdahale programı dahilinde katılımcıların bilinçlenmesi ve bu
bilinçlenme doğrultusunda problemli davranışlarında azalma olduğu görülmüştür. Elde edilen
bu azalmanın literatürle de ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özcan ve Balcı Çelik
(2021) çalışmasında ise Motivasyonel görüşme psikoeğitim programını kullanmış olup düşük
riskli grupta konumlandırılabilecek henüz bağımlılık kriterlerine dahil edilmeyen ama oyun
oynayan grubun psiko-eğitim ile etkili bir şekilde bağımlılık puanlarının düştüğü görülmüştür.
Diğer bir ifadeyle araştırmacı tarafından geliştirilen psikoeğitim programının düşük riskli
çevrim içi oyun oynayan kullanıcılara önleyici etkisi olduğu söylenilebilir. Bonnaıre ve
diğerleri (2021) tarafından geliştirilen program incelendiğinde, ergenlerin internette oyun
oynama bozukluğunu önleme de etkili olduğunu internet kullanımlarının cinsiyet arasında
farklılık olduğunu bulmuştur. Yapılan analizler sonucunda internette oyun oynama ve harcanan
zaman arasında müdahale programının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Wendt ve diğerleri
(2021) nitel bir araştırma gerçekleştirmiş olup yaptığı grup terapisi sonucunda çocuklar ve
ergenler üzerinde etkisinin olduğunu ama iç görü kazanmak için daha derin grup terapilerinin
yanına psikoterapilerle de desteklenebileceği önerisini de sonraki çalışmalara önermektedir.
Männikkö ve diğerleri (2021) tarafından geliştirilen yeni bir grup müdahalesi olan Limitless
Gaming Bootcamp Fin genç yetişkinleri için oyun bağımlılığı eğilimlerini tespit etmek için
klinik olmayan bilinçli oyun oynama davranışı geliştirmiştir. Müdahalenin etkileri
değerlendirme aşamalarına bakıldığında; oyun zamanını, oyunla ilgili sorunları, diğer ortak
eğlence için harcanın zamanı ve öznel iyi oluşu ölçmektir. Ölçümler müdahaleden hemen sonra
ve 6 aylık bir takip döneminden sonra yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda oyun
bağımlılığı semptomları müdahale sırası ve müdahale sonrasında kadın ve erkek kullanıcılarda
önemli ölçüde azalmıştır. Li ve diğerleri (2019) tarafından geliştirilen programda sonuçlara
bakıldığında üç ay sonra oyun bağımlılığı yaşayan kullanıcıların ebeveynleri çocuklarının oyun
oynama süresinde, oyun oynama seviyelerinde önemli bir azalma olduğunu bildirmişlerdir.
Ölçüt değişkenleri olan şiddetli video oyunları ve oyun bozukluğu belirtilerinde benzer
azalmaların kontrol içinde bulunması dikkat çekici etkiler arasındadır. Apisitwasana ve
diğerleri (2021) çalışmasında geliştirdiği psikoeğitim programlarının katılımcı öğrenme okulu
ve ailesinin oyun bağımlılığını önlemeye dayalı müdahale programının oyun bağımlılığına
yönelik öz düzenlemenin geliştirilmesi ile oyun ve oyun oynamanın etkileri hakkında bilgi
artırmada etkili olduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle çalışma, bilgisayar oyunlarını oynama
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bilgisinin önemli ölçüde olduğunu ortaya koymaktadır.
TARTIŞMA
Bireylerde son günlerde sık karşılaşılan bir durum haline gelen dijital oyun bağımlılığı
gerek mesleki gerek sosyal birçok gelişim alanları üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Bu
bağlamda oyun bağımlılığını önlemeye yönelik oluşturulan programların önemli bir role sahip
olduğu görülmektedir. Bu araştırmada ulusal ve uluslararası düzeyde çevrimiçi oyun
bağımlılığını önlemeye yönelik programlar incelenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan
programların etkililik düzeyleri birbirinden farklılaşsa da genel çerçevede etkili olduğu elde
edilen bulgular arasındadır. Çalışmada ele alınan programların etkililiğine bakıldığında
uygulanan programların tamamında önlemeye yönelik etki olduğu görülmüştür. Araştırma
kapsamında incelenen çalışmaların desenlerine bakıldığında 3 tanesinde kontrol gruplarının
bulunması programların etkililiğine ilişkin güvenilirliği artırılabilir olduğu düşünülmektedir.
Derleme kapsamında incelenen çalışmalara bakıldığında dikkat çekecek bir nokta olan
programların etkililiği belirlenirken hiçbir araştırmada plasebo gruplarının kullanılmamasıdır.
Plasebo grupları, katılımcılara araştırmanın amacı dışında bir konu üzerinde bir hizmet verilip
katılımcıların deneysel işlem gördüklerine inandırılmasının sağlanması ile gerçekleştirilen bir
grup türüdür (Büyüköztürk, 2016). Dijital oyun bağımlılığının sosyal etkileşimlerde yaşanan
yoksunluktan kaynaklandığı görüşünü savunan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda,
belki de bireyler oyun oynama eğilimlerinde yaşanan anlamlı azalmanın grup yaşantısının
bireyler üzerinde yarattığı olumlu etkiden kaynaklanabileceği söylenebilir. Çalışmalarda
kontrol grubunun az olması ve deneysel grupla birlikte ön test, son test ve izleme testlerinin
yapılmaması da önleyici psikoeğitim programları çalışmak isteyen araştırmacılara tavsiye
niteliğinde göz önünde bulundurulacak öneriler arasında ele alınabilir. Sonuç itibarıyla DSM
5’te araştırılması önerilen ve yeni bir tanı olmaya aday bir durum niteliğindeki dijital oyun
oynama bağımlılığın davranışsal bir bağımlılık çerçevesinde ele alınabileceği görülmektedir.
Bu bağımlılığa dair çalışmaların ve müdahale odaklı programların tüm dünyada hız kazandığı
da dikkat çekmektedir. Ülkemizde de gerek sık kullanım ve etkili faktörler gerekse müdahale
yöntemleri konusunda yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle, ergenlere
yönelik koruma programlarının geliştirilmesi ve aileler tarafından erken tanı işaretlerinin
anlaşılmasını sağlayacak psikoeğitim programlarının artmasının bağımlılığın yaygınlaşmasında
önleyici olabileceği tahmin edilmektedir. Türkiye’ de çevrimiçi oyun bağımlılığı ile ilgili
yapılan çalışmalara bakıldığında çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür. Sistematik
derleme kapsamında araştırılan çalışmaların yabancı olması nedeniyle literatürde çevrimiçi
oyun bağımlılığını önlemeye yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Bu
çalışmanın da sonraki araştırmalara ışık tutacağı düşünülürse yapılacak çalışmalar arasında
dijital oyun bağımlılığını önlemeye yönelik psikoeğitim programlı çalışmalar olabileceği
yönündedir.
Bu araştırma, dijital oyun bağımlılığını önlemeye yönelik uygulanan programları ve bu
programların etkililiğini incelemek amacıyla gerçekleştirilmesi yönünden sistematik bir gözden
geçirmedir. Bu kapsamda araştırmada DergiPark, Google Scholor, Web of Science,
ULAKBİM, Scopus ve Scient Direct veri tabanlarında yayımlanan önleme programları
incelenmiştir. Ayrıca araştırmalara Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi veri tabanında Türkçe ve
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İngilizce çalışmalar taranmıştır. Bu araştırmanın sınırlılığı da sadece tek bir veri tabanında
araştırma yapılması oluşturmaktadır. İlerleyen araştırmalarda daha kapsamlı veri tabanlarında
tarama süreçlerinin gerçekleştirilebileceği söylenebilir. Ayrıca bu araştırmada ele alınan
programlar araştırma modeli, örneklem özellikleri, çalışma amaçları, oturum içerikleri ve
programların etkililiği açısından incelenmiştir. Bu kapsamda ilerleyen araştırmalarda farklı
ölçütler belirlenerek incelemelerin yapılabileceği söylenebilir. Araştırma kapsamında incelenen
önleme programlarının genel olarak etkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ruh sağlığı
çalışanlarının dijital oyun bağımlılığını önlemeye yönelik psiko-eğitim, grup rehberliği ve
grupla psikolojik danışma gibi hizmetler aracılığıyla programlar yürütebilecekleri söylenebilir.
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ÖZET
Ruh sağlığı hizmetlerinde önemli bir yere sahip olan önleyici ve koruyucu psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetleri, bireylerin psiko-sosyal problemlerle karşı karşıya kalmamaları için temel beceriler
kazandırmayı ve iyi oluşu arttırmayı amaçlayan hizmetler olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde
tedavi hizmetlerinin maliyetli olması ve nüks etme durumlarının fazla olması sebebiyle önleyici
hizmetlerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu açıdan koruyucu ve önleyici temelli ruh sağlığı
hizmetlerinin yürütülmesi çocuklar ve ergenler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada,
önleyici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin düzeyleri, okullarda önleyici psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetleri, çocuklarda ruh sağlığı problemlerini önleme, ruh sağlığını koruma ve
güçlendirme, öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere yönelik önleyici psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri başlıkları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışma, rehberlik, önleyici.
ABSTRACT
Preventive and protective psychological counseling and guidance services, which have an important
place in mental health services, appear as services that aim to provide individuals with basic skills and
increase well-being so that they do not face psycho-social problems. Today, the importance of
preventive services is increasing day by day due to the cost of treatment services and the high incidence
of relapses. In this respect, the implementation of preventive and preventive mental health services is of
great importance for children and adolescents. In this study, the levels of preventive psychological
counseling and guidance services, preventive psychological counseling and guidance services in
schools, prevention of mental health problems in children, protection and strengthening of mental health,
preventive psychological counseling and guidance services for students, teachers and families are
discussed.
Keywords: Psychological counseling, guidance, preventive.
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GİRİŞ
Psikolojik danışma ve rehberlik alanı hizmet alanı gereği normal kişilerin gelişimsel ve
uyum süreçlerine odaklanarak önleme, geliştirme ve çare bulma ile müdahale hizmetlerine
yönelik konularla ilgilenmektedir (Yeşilyaprak, 2016). Ayrıca bu hizmetler ile bireylerin
kişisel, mesleki, sosyal ve eğitsel ihtiyaçlarının karşılanmasında daha yeterli hale gelmesi
hedeflenir.
Günümüzde tedavi hizmetlerinin maliyetli olması ve nüks etme durumlarının fazla
olması sebebiyle önleyici hizmetlerin önemi gün geçtikçe artmaktadır (Gültekin, 2010). Bu
kapsamda artık okullarda sistematik, planlı ve programlı önleyici rehberlik hizmetleri
yürütülmeye başlanmıştır. Bu süreçte de psikolojik danışmanların öğrencilerinin psiko-sosyal
uyumlarını arttırma ve davranış sorunlarını önleme ile ilgili çalışmalarda çok önemli rolleri
olduğu kabul edilmektedir (Savi Çakar, 2018). Bu kapsamda okullarda ruh sağlığı ile ilgili
yürütülecek çalışmalarda ‘’önleyici’’ temelli programların yer alması ve yaygınlaşması
koruyucu ruh sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
Önleyici Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Önleyici psikolojik danışma ve rehberlik; gelecekte istenmeyen olay ve durumları
ortaya çıkmadan önce, şimdiden bazı önlemler almak veya gelecek istenen olayları artırmak
için bazı etkinlikler gerçekleştirmek için yürütülen bir hizmettir (Albee ve Ryan, 1998; Korkut,
2003). Önleyici psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti bireylerin; iyi oluşlarını arttırmak,
çevrelerini iyileştirmek, riskleri azaltıcı uygulamalarla bireysel, grup veya geniş kapsamlı
müdahaleleri kapsamaktadır (Gültekin, 2010; Holden ve Black, 1999). Önleyici psikolojik
danışma ve rehberlik hizmeti kendi arasında üç düzeyde ele alınmaktadır. Bunlar; temel
önleme, ikincil önleme ve üçüncül önleme olarak sıralanmaktadır (Caplan, 1964).
Birincil/Temel Önleme: Okuldaki tüm öğrencileri hedefleyen ve henüz problemin
ortaya çıkmadığı kişileri hedeflemektedir. Bu kapsamda; ilköğretim birinci kademede görev
yapan okul psikolojik danışmanının çocukların duygularının farkına varacakları, başkalarını
daha kolay anlayabilecekleri bir program uygulaması veya lise düzeyinde meslekler, cinsellik
vb. konularda bilgi vererek doğru seçimler yapmalarına yardımcı olması bu düzeyde
yapılabilecek çalışmalar arasında yer alabilmektedir.
İkincil Önleme: Henüz oluşmuş bozulmaların yayılmasını engelleme ve risk altındaki
öğrencileri hedeflemektedir. Genel olarak ilk sorunlar ortaya çıktığında gerçekleştirilir. Bu
kapsamda; duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edemeyen, başkalarına hayır diyemeyen
ergenlerden seçilen bir gruba (düşük atılganlık skoru nedeniyle) arkadaş baskısına karşı koyma
becerileri öğretilmesi ve bu sayede sigara-alkol gibi madde tüketimine karşı ikinci düzey
önleme yapılmış, tüm okulla değil okuldaki riskli grupla çalışılmış olur.
Üçüncül Önleme: Ortaya çıkan bozulmaları düzeltmek, iyileştirmek, tedavi etmek
amacıyla yapılan çalışmalardır. Krize müdahale çalışmaları bu doğrultudaki çalışmalardır. Bu
kapsamda; madde kullanımı rehabilitasyon programından sonra okula tekrar başlayan
öğrenciye verilen destek hem tedavinin bir parçası hem de üçüncü düzey önleme çalışmasıdır.
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Okullar, uyum ve davranış sorunları başta olmak üzere birçok problemin ortaya
çıkmasını engellemede veya sorun ortaya çıktığında hemen müdahale edilmesi açısından uygun
ortamlardır. Önleyici hizmetlerin en büyük etkiyi çocukluk ve ergenlik döneminde oluşturduğu
bilinmektedir. Bu açıdan okulda bütün öğrencilere rahatlıkla ulaşılabilmesi açısından önleyici
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda okul
psikolojik danışmanının koordinasyonunda; okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve
ailelerin işbirliği ile bu çalışmalar daha etkili hale gelebilmektedir (Yavuzer, 2011).
Çocuklarda Ruh Sağlığı Problemlerini Önleme, Ruh Sağlığını Koruma ve
Güçlendirme
Çocuklar gelişim süreçleri içerisinde biricik özellikleri kapsamında anlaşılmalı ve
tanınmalıdır. Yetişkinler çocuklara kendi yetişkin gözlüklerinden değil, çocuğun yaşına ve
ortamına uygun gözlükler takarak bakmalıdır. Bir çocuk büyütmek, bir adam düzeltmekten
daha kolaydır. Önleyici çalışmalarda problemin oluşumuna yol açmayacak şekilde gelişimsel
kazanımların edinilmesi önemli görülmektedir (Savi Çakar, 2018). Bu doğrultuda psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetlerinin temeli gelişimsel ve önleyici işlevlere dayanmaktadır.
Birincil önleme kapsamında ele alınan çalışmalar tüm çocukların, yaşına göre gelişimsel
özelliklerini edinmelerini, sağlıklarını arttırmaya ve destekleme yöneliktir. Bu kapsamda temel
önleme düzeyinde yapılan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri öğrencilerde aşağıdakileri
kazandırmayı amaçlamaktadır (Savi Çakar, 2017).
•
•
•
•
•
•

Özgüven ve benlik saygısını arttırma,
İlişki kurma ve yönetme, uzlaşma, müzakere ve arabuluculuk becerini arttırmaya,
duygusal ve sosyal okuryazarlık becerilerini arttırma,
Stresle başa çıkma becerileri, problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme
becerilerini arttırma,
Dürtü kontrolü ve belirti yönetimi gibi oto-kontrol sağlamaya ve öz-düzenlemeye
yönelik becerileri arttırma,
Çalışma, zaman yönetimi, sorumluluk almaya yönelik becerileri arttırma,
Alkol, madde, ekran ve internet bağımlılığına farkındalık kazanma ve kendini zararlı
davranışlardan, alışkanlıklardan ve yaklaşımlardan korumaya, hayır demeyi öğrenmeye
ve akran/yetişkin baskısına direnmeye yönelik, beceri kazanımını hedefleyen
çalışmalara ve eğitimlerine yönelme önemli görülmektedir.

İkincil önleme çalışmaları risk altındaki çocukları hedeflediği için, bu kapsamda
özellikle belirgin bir ruhsal veya toplumsal sorun açısından risk oluşturan koşulların
belirlenerek ortadan kaldırılması, sorunun görülme oranı yüksek gruplara odaklanılması,
öğrencilerle risklerin azaltılmasına dönük grup ve bireysel çalışmalar yapılmasını
gerektirmektedir (Savi Çakar, 2017).
Üçüncül önleme çalışmaları travmayı veya ruhsal problemi, sorunu bizzat yaşayan,
yaşandığı ortama maruz kalan veya bizzat şahin olan kişi ve gruplara yönelik olduğu için olayın
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gerçekleşmesinin ardından hızlı bir şekilde krize müdahale, tedavi süreci, sevk çalışmalarının
başlatılması çok önemlidir. Bu şekilde hem diğer öğrencilerin travmalarını önleyebilir hem de
sonraki oluşma ihtimallerini azaltabiliriz. Bu süreçte krize müdahale konusunda yetkin bir
ekibin olması, tüm kriz sürecini krizden etkilenmeyenlerin yönetmesi konusunda hassas
olunması açısından önemlidir (Seven, 2008).
Öğrencilere Yönelik Yapılabilecek Çalışmalar
Öğrencilerle yürütülecek çalışmalar genel olarak temel düzeyde önleyici hizmetler
olmaktadır. Bu kapsamda temel amaç; öğrencinin temel yaşam becerilerine ve sosyal becerilere
sahip olabilmesidir. Aşağıda okullarda önleyici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
kapsamında yapılabilecek çalışmalara yer verilmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosyal becerilerin geliştirilmesi,
Kendini yönetme becerilerinin geliştirilmesi,
Benlik algısını arttırmaya yönelik programlar,
Çocuk istismarını önleme ve müdahale çalışmaları,
Öfke ile başa çıkma becerileri kazandırma,
Şiddet ve saldırganlığı önleme çalışmaları,
İletişim becerilerinin geliştirilmesi,
Madde kullanımını önleme,
Stresle başa çıkma becerilerini geliştirme,
Güvenli davranım becerilerini geliştirme,
Özdenetim kazandırma,
Çatışma çözme becerilerini kazandırma,
Yaşam becerilerinin kazandırma,
Öğretmenlere Yönelik Yapılabilecek Çalışmalar

Öğrencilerin evden sonra günlük yaşamlarının önemli bir vaktini geçirdiği okullar ve
öğretmenler onların gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır (Yavuzer, 2011). Bu açıdan
öğretmenlere yönelik yürütülecek bilgilendirici çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Aşağıda
okullarda önleyici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında yapılabilecek
çalışmalara yer verilmiştir:
•
•
•
•
•
•

Çocuklarda sık görülen uyum ve davranış sorunları hakkında bilgi verme,
Bu davranışların önleme ve müdahale yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırma,
Etkili öğretmenlik becerileri kazandırma,
Sınıf yönetimi becerilerini kazandırma,
Etkili problem çözme becerileri kazandırma,
Krize müdahale ve kriz yönetimi becerileri kazandırma,
Ailelere Yönelik Yapılabilecek Çalışmalar

Okullarda yürütülecek psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde aile ekibin önemli
bir parçasıdır. Bu açıdan aileler ile yürütülecek çalışmalar çocukların gelişimleri açısından
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büyük önem taşımaktadır. Aşağıda okullarda önleyici psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri kapsamında yapılabilecek çalışmalara yer verilmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Çocukların gelişim dönemi ve özellikleri hakkında bilgi verme,
Aile içi iletişim becerilerini geliştirme,
Stresle başa çıkma becerilerini geliştirme,
Çatışma çözme becerileri kazandırma,
Çocuk istismarı ve ihmalini önlenmesi ve başa çıkma becerilerini kazandırma,
Çocuklarda sık görülen uyum ve davranış sorunlarını öğretme,
Bu davranışların önleme ve müdahale yöntemlerini öğretme,
Davranış yönetimi becerileri,
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