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ÖZET
Akıllı telefon gibi teknolojik cihazların aşırı kullanımı bağımlılık gibi durumları gündeme getirdiği
düşünülmektedir. Bu bağımlılık durumu ise kişinin uyku kalitesini olumsuz etkilemekle beraber
gündelik yaşamında birçok probleme sebebiyet verebilir. Bu çalışmanın amacı örneklemi üniversite
öğrencileri olan akıllı telefon bağımlılığı ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmaların
sistematik bir şekilde gözden geçirilmesidir. Bu sistematik derleme çalışmasında PRISMA rehberi
kullanılmıştır. TR Dizin, Sage Journals ve Pubmed veri tabanlarından Türkçe ve İngilizce olarak “akıllı
telefon bağımlılığı” (smartphone addiction), “nomofobi” (nomophobia), “uyku kalitesi” (sleep quality),
“uyku” (sleep) anahtar kelimeleri kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Yapılan tarama sonucunda
367 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu araştırma için belirlenen seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek,
kriterleri karşılayan 9 makale araştırma kapsamına alınmıştır. Seçilen makaleler çalışılan örneklem
özellikleri, kullanılan ölçme araçları, incelenen değişkenler ve ulaşılan sonuçlar açısından incelenmiştir.
Seçilen makalelerin incelenmesi sonucunda 7 çalışmada akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini
etkilediği, 1 çalışmada anlamlı ilişkinin olmadığı, 1 çalışmada ise uyku süresiyle ilişkili olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Bunlara ek olarak akıllı telefon bağımlılığının; depresyon, anksiyete, dikkat
eksikliği ve hiperaktivite, gündüz işlev bozukluğu, psikiyatrik belirtiler, akademik başarı ve mesleki
performans ile de ilişkili olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akıllı telefon bağımlılığı, nomofobi, uyku kalitesi, üniversite öğrencileri,
sistematik derleme.
ABSTRACT
It is thought that the excessive use of technological devices such as smartphones brings up conditions
such as addiction. The state of addiction negatively affects the sleep quality of the person and can cause
many problems in his/her daily life. The aim of this study is to systematically review the studies that
examined the relationship between smart phone addiction and sleep quality in a sample of university
students. The PRISMA guideline was used in this systematic review study. Literature review using the
keywords "smartphone addiction", "nomophobia", "sleep quality", "sleep" from TR Index, Sage
Journals and Pubmed databases in Turkish and English has been made. As a result of the review, 367
studies were found. 9 articles that met the criteria were included within the scope of the research, by
being evaluated in line with the selection criteria determined for this research. The selected articles were
examined in terms of the sample studied, the measurement tools used, the variables examined and the
results reached. As a result of the examination of the selected articles, it was concluded that smartphone
addiction affects sleep quality in 7 studies, there is no such significant relationship in 1 study, and it is
not associated with sleep duration in 1 study. In addition to these, smartphone addiction is also seen to
be associated with depression, anxiety, attention deficit and hyperactivity, daytime dysfunction,
psychiatric symptoms, academic success and professional performance.
Keywords: Smartphone addiction, nomophobia, sleep quality, university students, systematic review.
Önerilen atıf: Şahin, A.N. (2022). Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığının uyku ve uyku kalitesi etkisi üzerine
bir sistematik derleme. Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1-21.
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GİRİŞ
İnsanın birtakım fizyolojik ihtiyaçları vardır ve sağlıklı bir yaşam sürmek için insanın
bu ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılaması gerekmektedir. Bu ihtiyaçlardan birisi de
uykudur (Önler ve Yılmaz, 2008). Uyku; kişinin bağışıklık sisteminin çalışmaya devam ettiği,
sinir sisteminin dinlendiği, hayatın karmaşasından uzaklaştığı ve bedeninin yenilenmesini
sağlayan bir zaman aralığıdır (Çıtak, 2011; Şayık, 2021). Uykuda oluşan bir problem kişinin
ruhsal ve fiziksel sağlığında problemleri beraberinde getirebilmektedir. Bu bakımdan uykuda
oluşan problemler, kişinin yaşam kalitesi açısından önemli bir kavram olduğu ifade
edilmektedir (Babacan Gümüş ve Diğ, 2009). Yaşanan uykusuzluk kişide gün içerisinde;
üretkenlikte azalma, düşünceyi kontrol etmede zorlanma, problem çözmede zorlanma, endişeli
olma gibi sorunları beraberinde getirmektedir (Harwey, 2002). Klinik olarak uyku bozukluğu
tanısı almış bireylerle yapılan bir çalışmanın sonucunda kişilerin kötü uyku kalitesi olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (Kutlu, 2018). Burada bahsettiğimiz uyku kalitesi kavramı, kişi
uyandıktan sonra güne hazır bir şekilde uyandığını hissetme durumunu ifade etmektedir. Uyku
kalitesi çevresel faktörlerden etkilenebilen bir kavramdır. Herhangi bir hastalık, gün içerisinde
yaşanan endişe, stres gibi durumlar uyku kalitesini etkileyebilir ve kişinin yaşamına olumsuz
olarak yansıyabilmektedir (Görgülü, 2003). Uyku üzerine yapılmış bir sistematik derleme
çalışmasında 20 ülkeden 690.747 çocuğun dahil edildiği bir çalışmada yılda gecelik uyku
süresindeki azalışın bir saatten fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Matricciani ve Diğ, 2012).
Uykuda yaşanan bu azalmaların hala devam edip etmediğinin ve araştırma doğrultusunda
nedenleri arasında akıllı telefon bağımlılığının ne kadar rol oynadığının araştırılmasının önemli
olabileceği görülmektedir.
Kişinin herhangi bir şeye (olay, kişi, nesne, vb.) gündelik hayatını sekteye uğratacak
kadar vakit ayırması bağımlılık olarak adlandırılmaktır (Aktan, 2018). Son zamanlarda kumar
oynama, para harcama, televizyon izleme, bilgisayar oyunu oynama gibi çeşitli eylemlerin
bağımlılık yapacağı konusunda görüşler artmaktadır (Arısoy, 2019). Akıllı telefon bağımlılığı
da diğer bağımlılıklarda olduğu gibi zorlayıcı davranışlar, geri çekilme, problemli telefon
kullanımı, kişilerarası ilişkilerde problemler ile ilişkili olduğu söylenmektedir. Bağımlılık
psikopatolojik olarak davranış üzerinde kontrol kaybını beraberinde getirmektedir (Akın,
2018). Zamanın ilerlemesi ile akıllı telefonlar pratik ve tercih edilen cihazlar haline gelmiştir.
Akıllı telefonların bu kadar kullanılması bağımlılık riskini artırmakla beraber nedenin ise sosyal
medya hizmetlerinin çeşitliğinin artması olduğu söylenmektedir (Kaya ve Diğ, 2020).
Literatürde akıllı telefon bağımlılığı ile aynı anlamda kullanılan nomofobi kavramı ise dijital
bir hastalık olarak geçmektedir. Nomofobiye sahip bireyler elektronik herhangi bir aletle bağını
kopardığı zaman ortaya çıkan kaygı ve stres gibi duyguları fazlasıyla hissetme belirtileri
göstermektedir (Polat, 2017).
Akıllı telefon bağımlılığı üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde; Amerika’da 163
katılımcının ellerinden telefonları alındığında duyulan kaygıları üzerine bir çalışma yapılmıştır.
Çalışma sonucunda zaman içerisinde katılımcıların kaygılarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır
(Cheever ve Diğ, 2014). Türkiye’de yapılmış bir çalışmada ise akıllı telefon bağımlılığı ölçeği
puan ortalamalarının daha önceki yıllarda yapılan çalışmalara göre daha yüksek bulunduğu
sonucuna ulaşılmıştır (Keskin ve Diğ, 2018). Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir
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çalışmada cep telefonu kullanım süresi arttıkça araştırmaya katılan öğrencilerin %49,7’si
zaman kaybı, %31,3’ü baş ağrısı, %23,7’si kulak çınlaması, %22,4’ü yorgunluk, %21,8’i
unutkanlık, %18,2’si iş veriminde azalma, %16,8’i gözlerde yanma, %16,6’sı uykusuzluk,
%12,6’sı sosyal ilişkilerde kopukluk , %11,3’ü huzursuzluk, %7,1’i reflekslerde azalma, %6,8’i
dengesiz beslenme, %5,5’i depresyon ve %1,8’i kekeleme durumlarını yaşadığı, %28,9’u ise
hiçbir şikayet yaşamadığına ulaşılmıştır (Tekin, 2012). Nomofobi (Akıllı Telefon Bağımlılığı)
konusunda 2017- 2020 yılları arasında yazılan tezlerin sistematik derlemesinin yapıldığı
çalışmada toplamada 26 tane tez olduğuna ulaşılmıştır (Yıldız ve Yıldız, 2020). Yapılan
çalışmalar doğrultusunda akıllı telefon bağımlılığının günümüzde arttığı ve çalışmalarda da
konu olarak fazlaca çalışıldığı, kişinin normal yaşamında problemlere neden olduğu
görülmektedir.
Ayrıca akıllı telefon bağımlılığının yaygınlığı birçok çalışmada dikkat çekmektedir.
İlgili literatür incelendiğinde ise 1151 sosyal ağ kullanıcısının katıldığı çalışmada nomofobi
düzeylerinin arttığı (Gezgin ve Diğ., 2017), üniversite öğrencilerinde nomofobi düzeyinin
ortalamanın üzerinde olduğu (Adnan ve Gezgin, 2016), 200 üniversite öğrencisinin katıldığı bir
çalışmada %32’sinin bağımlı olduğu (Uzun, 2020), İsviçre’de yapılmış 1519 ergenin katıldığı
bir çalışmada akıllı telefon bağımlılığı oranı %16,9 olarak bulunduğu (Haug ve Diğ., 2015),
Hindistan’da 236 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada akıllı telefon bağımlılığı
yaygınlığı %34,4 olarak bulunduğu (Nowreen ve Ahad, 2018) Hindistan’da yapılan bir başka
çalışmada son 6 ay ve daha fazlasında en az 1-2 saat cep telefonu kullanan 600 tıp öğrencisi ile
yapılan bir çalışmada yaklaşık beşte ikisinin %40,1’nin nomofobik olduğu (Mengi ve Diğ.,
2020) sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara bakıldığında dünyada ve ülkemizde akıllı telefon
bağımlılığının gözle görülür bir biçimde var olduğu görülmektedir.
Akıllı telefon bağımlılığının düşük uyku kalitesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir
(Ibrahim ve Diğ, 2018). İlgili literatür incelendiğinde akıllı telefon bağımlılığı toplam puanı
arttıkça gündüz uykululuk durumunun arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum kişide günlük
yaşamın sekteye uğraması, yoksunluk hissi yaratması, akademik başarıda düşüş gibi zorlukları
yaşatmaktadır (Sülün ve Diğ, 2020). Başka bir çalışma sonucunda ise kişilerin uyumadan önce
akıllı telefon ile vakit geçirmelerinin kişilerin uyku kalitelerini olumsuz etkilemekte ve uyku
problemleri yaşamakta olduğu ifade edilmiştir (Özata, 2019). Akıllı telefon bağımlılığı
durumunun uyku kalitesi ve gündüz uykululuk gibi kavramların önemli bir yordayıcısı olduğu
söylenmektedir (Arıcıoğlu Sülün ve Diğ, 2021). Akıllı telefonu kullanan kişilerde daha çok
sabah ve gün ortasında kullananların; bir amaca yönelik kullandığı, daha az süre kullandığı
ifade edilmektedir. Daha çok akşam ve gece kullananlarda ise bir amaca yönelik olmaksızın
zaman geçirmek amacıyla kullanıldığı ve kullanım süresinin arttığı söylenmektedir (Yumuşak,
2019). Ayrıca akıllı telefon bağımlılığı depresyon ve anksiyete gibi durumlara da sebep
olabilmektedir (Boumosleh ve Jaalouk, 2017). Yapılan çalışmalar doğrultusunda akıllı telefon
bağımlılığı önemli sorunlara neden olmaktadır.
Günümüz teknoloji devri olmasıyla birlikte akıllı telefon, bilgisayar gibi cihazlarla
geçirilen zamanın arttığı düşünülmektedir. Bu artışın olumlu yanları olmakla birlikte olumsuz
yanlarının olduğu da görülebilir. Uyku kalitesi düşük olan kişilerde günlük akıllı telefon
kullanım süresinin, uyku kalitesi yüksek olanlara göre daha fazla olduğu ifade edilmektedir.
Kötü uyku kalitesine sahip öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı daha yüksek saptanmıştır
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(Aygar, 2020). Buradan yola çıkarak bağımlılık kötü uyku kalitesini beraberinde getirebilir
diyebiliriz. Böylece akıllı telefon gibi bağımlılık yapan teknolojik araçların uykuya etkisinin
araştırılması önem kazanmıştır. Ayrıca incelenen literatürde üniversite öğrencilerinin akıllı
telefon bağımlılığının uyku ve uyku kalitesi üzerine yapılmış sistematik derleme türünde bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bakımdan akıllı telefon bağımlılığı ve uyku kalitesi arasındaki
ilişkinin sistematik bir şekilde gözden geçirilmesinin okuyuculara katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı ülkemizde öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerinde yapılmış
olan akıllı telefon bağımlılığı ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmaların
sistematik bir şekilde gözden geçirilmesi olarak belirlenmiştir. Gözden geçirilmek üzere seçilen
çalışmaların incelenmesi Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin akıllı telefon
bağımlılığı ve uyku kalitesi arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmaların incelenmesidir.
Böylece ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ve uyku kalitesi
arasındaki ilişkisinin ne düzeyde olduğu, başka hangi değişkenlerle incelendiği gibi konularda
araştırmacılara ışık tutacağı düşünülmektedir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, aşağıdaki
sorulara yanıt aranmaktadır:
1. İncelenen çalışmalarda akıllı telefon bağımlılığı ile uyku kalitesi arasında ilişki var
mıdır?
2. İncelenen çalışmalarda akıllı telefon bağımlılığı ve uyku kalitesinden başka hangi
değişkenler kullanılmıştır?
3. İncelenen çalışmalarda hangi ölçme araçlarından yararlanılmıştır?
YÖNTEM
Araştırma Stratejileri
Bu çalışma ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ile uyku
kalitesi üzerine yapılan çalışmaları incelemeyi amaçlayan sistematik bir gözden geçirmedir.
Çalışmada PRISMA rehberi (Moher, Libertai, Tetzlaff, Altman ve PRISMA Group, 2009)
kullanılmıştır. Yapılandırılmış bir literatür taraması ile çalışmalara ulaşılmıştır. Literatür
taraması; TR Dizin, Sage Journals ve Pubmed veri tabanlarından Türkçe ve İngilizce olarak
taranarak yapılmıştır. Akıllı telefon bağımlılığı ve uyku kalitesi üzerine yapılan çalışmalara
ulaşmak için literatür taramasında “akıllı telefon bağımlılığı” (smartphone addiction),
“nomofobi” (nomophobia), “uyku kalitesi” (sleep quality), “uyku” (sleep) anahtar kelimeleri
kullanılmıştır. Anahtar kelimeler; “akıllı telefon bağımlılığı” (smartphone addiction) ve “uyku
kalitesi” (sleep quality), “akıllı telefon bağımlılığı” (smartphone addiction) ve “uyku” (sleep),
“nomofobi” (nomophobia) ve “uyku kalitesi” (sleep quality), “nomofobi” (nomophobia) ve
“uyku” (sleep) şeklinde aratılarak incelenecek makalelere ulaşılmıştır.
Seçim Kriterleri
Çalışma kapsamına dahil edilecek çalışmaları seçerken kullanılan seçim kriterleri
şunlardır:
•

Üniversite öğrencileri örneklemi olan makaleler,
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•
•
•

Erişime açık makaleler,
Türkçe ve İngilizce dillerde hazırlanmış araştırma makaleleri,
Akıllı telefon bağımlılığı ve uyku kalitesi değişkenlerinin araştırmaya dahil edildiği
makaleler olarak belirlenmiştir.

Çalışma kapsamına dahil edilmeyecek çalışmaları seçerken kullanılan dışlama kriterleri
şunlardır:
•
•

Çalışma grubu Türkiye’deki üniversite öğrencilerini içermeyen,
Meta-analiz, sistematik derleme, ölçek geliştirme, özet kitapçık şeklinde yayınlanan
araştırmalar olarak belirlenmiştir.

Yapılan literatür taraması sonucunda toplam 367 çalışmaya ulaşılmıştır. Seçim kriterleri
doğrultusunda seçilen 9 makale daha ayrıntılı incelemek üzere çalışmaya dahil edilmesine karar
verilmiştir. Seçilen çalışmaların sekizi İngilizce dilinde bir tanesi ise Türkçe dilinde çalışmadır.
Çalışmaların sistematik olarak gözden geçirilme sürecine ilişkin PRISMA akış şeması Şekil 1’
de verilmiştir.

Şekil 1. PRISMA Akış Şeması
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BULGULAR
Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki üniversitelerde bulunan öğrencilerin akıllı telefon
bağımlılığı ve uyku kalitesine yönelik olarak gerçekleştirilen 9 araştırma makalesi seçilerek
incelenmiştir. Seçilen çalışmaların özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Seçilen araştırmaların özellikleri
Makalenin Adı

Yazar / Yıl

Örneklem

Ölçme Araçları

1) Relationship
Between
Nomophobia and Occupational
Performance Among University
Students
[Üniversite
Öğrencilerinde Nomofobi ile
Mesleki Performans Arasındaki
İlişki]

Berkan
Torpil,
Esra Ünsal,
Ebru
Yıldız,
Serkan
Pekçetin /
2020

N=181,
•
Devlet
üniversitesi •
öğrencisi •

Demografik
Bilgi
Formu
Nomofobi Ölçeği,
Kanada
Mesleki
Performans Ölçeği.

2) Relationship with Sleep Quality
and Smartphone Addiction in
Pamukkale University Students
[Pamukkale
Üniversitesi
Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve
Akıllı Telefon Bağımlılığının
İlişkisi]

Betül
Özcan,
Nurhan
Meydan
Acımış /
2021

N=1545, •
Pamukkale •
Üniversitesi
öğrencileri
•

Araştırma veri formu
Akıllı
Telefon
Bağımlılığı Ölçeği Kısa
Formu
Pittsburgh
Uyku
Kalitesi İndeksi
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İncelenen
Değişkenler
Nomofobi
düzeyi,
Mesleki
Performans
[Öz
bakım
(Kategorisi
başlığı altında
uyku
da
incelenmiştir.)
, üretkenlik ve
boş
zaman
kategorilerine
ayrılmıştır.]

Akıllı telefon
bağımlılığı
düzeyi, uyku
kalitesi
indeksi,
algılanan gelir
düzeyi, sigara
içme durumu,
alkol
kullanımı,
düzenli
egzersiz
yapma,
haftalık kahve
tüketimi,
haftalık
kafeinli
meşrubat
tüketimi, son
bir
ayda
kullanılan
enerji içeceği
tüketimi,
saatler süren
kafeinli içecek
tüketimi,
yatmadan önce
akıllı telefon
veya
tablet
kullanımı,

Sonuç
Çalışmadaki tüm öğrenciler bir
dereceye kadar nomofobiye
sahipti (hafif ¼ 56, orta ¼ 95,
şiddetli ¼ 30). Kanada Mesleki
Performans
Ölçümü
performans ve memnuniyet
puanları, hafif/orta derecede
nomofobik öğrencilere kıyasla
şiddetli
nomofobisi
olan
öğrencilerde anlamlı olarak
daha düşüktü. En çok endişe
duyulan meslekler, üretkenlik
(eğitim, %20.89), öz bakım
(uyku, %9.87) ve boş zaman
(spor
yapma,
%8.23)
alanlarıydı.
Nomofobik
öğrencilerin uyku sorunları
yaşadıkları
sonucuna
da
ulaşılmıştır.
Katılımcıların yaş ortalaması
21.39 ± 2.21 idi. Pittsburgh
Uyku Kalitesi İndeksi toplam
puanı beşten fazla olan
öğrencilerin uyku kalitesi
'zayıf' olarak tanımlandı. Kötü
uyku kalitesi sıklığı %52.4
idi. Akıllı Telefon Bağımlılığı
ölçeğine göre akıllı telefon
bağımlılığı sıklığı %34,6
idi. Akıllı telefon bağımlılığı
olan öğrencilerde kötü uyku
kalitesi sıklığının diğerlerine
göre anlamlı derecede yüksek
olduğu bulundu. Ayrıca akıllı
telefon bağımlılığı olması,
gelir düzeyi algısının düşük
olması, düzenli sigara içicisi
olma, son bir ay içinde haftada
bir gün ve üzeri alkol
kullanma, son bir haftada
fiziksel aktivite düzeyinin
düşük olması, uyku sorunu
olan
birinci
dereceden
akrabaya sahip olma ve bir
günlük zaman diliminde yatak
içinde akıllı telefon kullanım
süresinin 30 dakikadan fazla
olması durumları ile Pittsburgh
Uyku Kalitesi İndeksi ölçeği
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3) The Relationship Between
Smartphone Using Style and
Sleep Quality and Psychiatric
Symptoms Among a Foundation
University Students [Bir Vakıf
Üniversitesi
Öğrencilerinde
Akıllı Telefon Kullanım Tarzı
ile Uyku Kalitesi ve Psikiyatrik
Belirtiler Arasındaki İlişki]

Emin Erinç
Yücel,
Barış Önen
Ünsalver /
2020

4) Smart Phone Usage, Sleep
Quality and Depression in
University Students [Üniversite
Öğrencilerinde Akıllı Telefon
Kullanımı, Uyku Kalitesi ve
Depresyon]

Fadime
Kaya,
Nihal
Bostancı
Daştan,
Erkan
Durar
/
2020

N=362,
•
Vakıf
üniversitesi •
öğrencileri
•
•
•

N=804, Iğdır
•
Üniversitesi•
Sağlık
Hizmetleri
Meslek
•
Yüksekokulu
nda öğrenim
•
gören
öğrenciler

Sosyademografik Veri
Formu
Akıllı
Telefon
Bağımlılığı Ölçeği
Pittsburgh
Uyku
Kalitesi İndeksi
Epworth
Uykululuk
Ölçeği
Kısa
Semptom
Envanteri

Bilgi Formu
Akıllı
Telefon
Bağımlılığı-Kısa
Versiyon
Beck
Depresyon
Envanteri
Pittsburgh
Uyku
Kalitesi İndeksi
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akıllı telefonu
yatakta
kullanım
durumu,
düzenli
ilaç
kullanımı,
uyku problemi
olan
birinci
dereceden olan
akraba, günlük
internet
kullanım
süresi, günlük
akıllı telefon
kullanım
süresi.
Akıllı telefon
bağımlılığı
kullanımı,
uyku kalitesi,
genel
uykululuk
düzeyleri, kısa
belirti
envanteri
puanları
('Anksiyete',
'Depresyon',
'Olumsuz
Benlik',
'Somatizasyon'
ve
'Düşmanlık'),
yaş, cinsiyet,
medeni durum,
ders
yılı,
bölüm ve akıllı
telefon kontrol
faaliyetleri.

Yaş, Cinsiyet,
Öğrenim
görülen
bölüm, akıllı
telefon
bağımlılığı,
depresyon,
uyku kalitesi,
akıllı telefon
kullanım

toplam puanının 5’in üzerinde
olması ile belirlenen kötü uyku
kalitesi için risk faktörü olduğu
saptanmıştır.

Akıllı Telefon Bağımlılığı
Ölçeği medyan puanına göre
katılımcılar düşük seviyeli
akıllı telefon kullanımı ve
yüksek seviye akıllı telefon
kullanımı olmak üzere iki
gruba ayrıldı. Üst düzey akıllı
telefon kullanan grupta, genel
uyku kalitesi daha düşük, uyku
gecikmesi
daha
uzun,
Pittsburgh Uyku Kalitesi
İndeksi ile ölçülen uyku
bozukluğu ve gündüz işlev
bozukluğu puanları daha
yüksek ve Kısa Semptom
Envanteri
puanları
daha
yüksekti. Çalışma sonucunda
akıllı telefon kullanımı arttıkça
ve sorunlu hale geldikçe uyku
kalitesinin düştüğü, gündüz
işlev bozukluğu ve psikiyatrik
belirtilerin arttığı gözlemlendi.
Akıllı Telefon Bağımlılığı
Ölçeği
puanları
hem
Pittsburgh Uyku Kalitesi
İndeksi hem de Epworth
Uykululuk Ölçeği puanları ile
pozitif korelasyon gösterdi.
Akıllı Telefon Bağımlılığı
Ölçeği
puanı,
regresyon
analizinde Pittsburgh Uyku
Kalitesi İndeksi puanlarının bir
yordayıcısı olarak bulundu.
Örneklemdeki öğrencilerin yaş
ortalaması 20.93±2.44. Kız
(%65) ve erkek (%35)
öğrencilerden oluşmaktadır.
Öğrencilerin tamamı akıllı
telefon kullanmıştır. Günlük
akıllı telefon kullanım süresi
7,85±4.55
saattir.
Çok
değişkenli doğrusal regresyon
analizi sonuçlarına göre, akıllı
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özellikleri.

5) Üniversite
Öğrencilerinin
Nomofobi Düzeyleri ile Farklı
Davranış
Örüntülerinin
Arasındaki
İlişkilerin
İncelenmesi

Göknur
Kaplan
Akıllı,
Deniz
Mertkan
Gezgin /
2016

N=683,
•
Ankara,
Antalya, •
Edirne,
Eskişehir,
Erzurum,
İstanbul,
İzmir,
Kırklareli,
Kocaeli ve
Trabzon
illerinde
bulunan 19
farklı
üniversitede
bulunan
üniversite
öğrencileri.

Demografik
Bilgi
Formu
Nomofobi Ölçeği

6) Evaluation
of
the
Frequency/Addiction
of
Smartphone Use and İts Effect
on Sleep Quality in University
Students
[Üniversite
Öğrencilerinde Akıllı Telefon
Kullanım Sıklığı/ Bağımlılığının
ve Uyku Kalitesine Etkisinin
Değerlendirilmesi]

Hilal
Özkaya,
Meryem
Serdar,
Hüseyin
Acar,
Selma
Pekgör,
Seçil
Gunher
Arica
/
2020
Kadir
Demirci,
Mehmet
Akgönül,
Abdullah
Akpınar /
2015

N=161,
•
Sağlık
Bilimleri •
Üniversitesi
Hamidiye
Sağlık
•
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu
öğrencileri.

Demografik
Bilgi
Formu
Akıllı
Telefon
Bağımlılığı Ölçeği Kısa Versiyon
Pittsburgh
Uyku
Kalitesi İndeksi

N
=319,
•
Süleyman
Demirel •
Üniversitesi
öğrencileri. •

Demografik
Bilgi
Formu
Akıllı
Telefon
Bağımlılığı Ölçeği
Pittsburgh
Uyku
Kalitesi İndeksi
Beck
Depresyon
Envanteri
Beck
Anksiyete
Envanteri

7) Relationship of Smartphone Use
Severity with Sleep Quality,
Depression, and Anxiety in
University Students [Üniversite
Öğrencilerinde Akıllı Telefon
Kullanım Şiddeti ile Uyku
Kalitesi, Depresyon ve Kaygı]

•
•
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Nomofobi
düzeyi,
Telefonu gün
içinde kontrol
etme sıklığı,
Telefonun şarj
aletini
her
zaman yanında
bulundurma,
Sabah uyanır
uyanmaz
telefonu
kontrol etme,
Gece
yatmadan önce
telefonunu
kontrol etme
ve
zaman
geçirme, Gece
yatarken
telefonunu
kapatma
ve
kapalı tutma.
Akıllı Telefon
Bağımlılığı
Düzeyi, Uyku
Kalitesi,
Cinsiyet, Yaş.

Akıllı Telefon
Bağımlılığı
Düzeyi, Uyku
Kalitesi,
Kaygı,
Depresyon,
Yaş, Cinsiyet.

telefon
bağımlılığı
ile
Pittsburgh Uyku Kalitesi
İndeksi
puanı
arasında
istatistiksel olarak pozitif
yönde anlamlı ilişkiler tespit
edilmiştir.
Akıllı
telefon
kullanımı ile kötü uyku kalitesi
ve depresif belirtiler arasında
ilişki bulunmaktadır.
Çalışmanın
bulguları,
nomofobiye yatkın bireylerin,
gün
içerisinde
sıklıkla
telefonlarını kontrol ettiklerini,
yanlarında
şarj
aleti
taşıdıklarını, gece telefonlarını
kapatmadıklarını, yatmadan
önce yatakta telefonlarıyla
zaman geçirdiklerini ve uyanır
uyanmaz telefonlarını kontrol
ettiklerini ortaya çıkarmıştır.

Araştırmanın bulgularına göre
öğrencilerin tamamı akıllı
telefon
kullanmaktadır.
Öğrenciler arasında akıllı
telefon
bağımlılığı
oranı
%31,1, uyku kalitesindeki
azalma oranı ise %47,8 oldu.
Akıllı telefon bağımlılığı ile
uyku kalitesi arasında anlamlı
bir ilişki vardı.
Araştırmanın
bulguları,
kadınların Akıllı Telefon
Bağımlılığı Ölçeği puanlarının
erkeklere
göre
anlamlı
derecede yüksek olduğunu
ortaya koymuştur. Akıllı
telefon kullanımı yüksek
grupta, düşük akıllı telefon
kullanan
gruba
göre
depresyon,
anksiyete
ve
gündüz
işlev
bozukluğu
puanları daha yüksekti. Akıllı
Telefon Bağımlılığı Ölçeği
puanları
ile
depresyon
düzeyleri, kaygı düzeyleri ve
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bazı uyku kalitesi puanları
arasında pozitif korelasyon
bulundu.

8) The Relationship Between
Smartphone Addiction Risk and
Sleep
Duration
and
Psychosocial Comorbidities in
Health Professional Candidates
[Sağlık
Profesyoneli
Adaylarında Akıllı Telefon
Bağımlılığı Riski ile Uyku
Süresi ve Psikososyal Eştanılar
Arasındaki İlişki]

Kevser
Tarı
Selçuk,
Didem
Ayhan
2019

9) The
Effect
of
Social
Media/Smartphone Addiction
and Sleep Quality on Academic
Success in Medical Faculty
Students
[Tıp
Fakültesi
Öğrencilerinde
Sosyal
Medya/Akıllı
Telefon
Bağımlılığı ve Uyku Kalitesinin
Akademik Başarı üzerine Etkisi]

Şakir Gıca,
Sena
Yunden,
Ayşegül
Kirkas,
Fatma
Sevil, Faik
Özdengül,
Mehmet
Ak / 2020

/

N=443,
•
Onyedi Eylül
Üniversitesi•
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi •
öğrencileri.
•
•

N=226, Tıp
•
Fakültesi •
öğrencileri
•

•

Demografik
Bilgi
Formu
Akıllı
Telefon
Bağımlılığı
ÖlçeğiKısa Form
Yetişkin DEHB öz
bildirim ölçeği
Depresyon anksiyete
stres ölçeği 21
Uyku süresi (“24 saatlik
bir zaman diliminde
ortalama
kaç
saat
uyursunuz?”
sorusu
yöneltilerek
değerlendirilmiştir.)

Akıllı Telefon
Bağımlılığı
Düzeyi, Uyku
süresi (saat),
DEHB,
Depresyon,
anksiyete ve
stres, Kaygı,
Depresyon,
Cinsiyet, Yaş.

Akıllı telefon bağımlılığı riski
uyku süresi ile ilişkili olmasa
da
dikkat
eksikliği
hiperaktivite
bozukluğu,
depresyon, anksiyete ve stres
ile pozitif ilişkiliydi.

Kişisel Bilgi Fotmu
Pittsburg Uyku Kalitesi
İndeksi (PUKİ),
Sosyal
Medya
Bağımlılığı Ölçeği Yetişkin
Formu
(SMBÖ-YF),
Akıllı-telefon
Bağımlılığı
Ölçeği
(ATBÖ)

Akıllı Telefon
Bağımlılığı
Düzeyi, Sosyal
Medya
Bağımlılığı
Düzeyi, Uyku
Kalitesi, Yaş,
Cinsiyet,
Eğitim
Düzeyi.

Katılımcıların yaş, cinsiyet ve
ebeveynlerinin
eğitim
düzeylerinin akıllı telefon
bağımlılığı
riski
ile
karşılaştırılmasında
katılımcılar arasında anlamlı
bir fark gözlenmedi. Akıllı
telefon
bağımlılığı
risk
durumuna göre bağımlılık riski
düşük olan grubun not
ortalaması
71.8±8
iken,
bağımlılık riski orta olan
grubun 68.4±8.77 ve yüksek
olan grubun ise 67.4±9.75 idi.
Akıllı telefon bağımlılığı
açısından düşük riskli grubun
not ortalamaları yüksek riskli
grubun not ortalamalarından
anlamlı bir şekilde yüksekti.
Akıllı telefon bağımlılığı
açısından yüksek riskli grubun
sosyal
medya
bağımlılık
toplam skorları orta ve düşük
riskli gruptan anlamlı bir
şekilde yüksekti. Oluşturulan
multivariate
Hiyerarşik
Regresyon Analizi modelinde
cinsiyet, uyku etkinliği, Akıllı
Telefon Bağımlılığı Ölçeği ve
Sosyal Medya Bağımlılığı
Ölçeği
skorlarının
not
ortalamaları üzerinde etkili
olduğu
saptandı.
Akıllı
Telefon Bağımlılığı Ölçeği
puanları ile Uyku Kalitesi
İndeksi puanları arasında
anlamlı
bir
ilişki
saptanmamıştır.
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Çalışma kapsamında incelenen araştırmaların özellikleri ve bulguları aşağıda sıralanan
başlıklardan oluşmaktadır.
Örneklem
Gözden geçirilen çalışmaların tümü üniversite öğrencileri üzerinde uygulanmıştır.
Çalışmaya yaşları 17 ve üzerinde olan üniversite öğrencileri seçilmiştir. Örneklemlerin nasıl
seçildiği ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
Araştırma grubu seçilirken (Bkz. Torpil ve Diğ., 2020) devlet üniversitesinde sözel ve
el ilanı ile araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada kolay örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Belirli dahil etme ve dışlama kriterleri ile belirlenmiştir. Araştırmaya katılmaya 196 öğrenci
gönüllü olmuştur. 3 kişide psikiyatrik hastalık tanısı olması ve 12 kişi de çalışma
değerlendirmesini tamamlamadıkları için dışlanmıştır. Böylece çalışmaya 181 öğrenci dahil
edilmiştir. Çalışmaya 153 kadın 28 erkek katılmıştır.
Araştırma grubu (Bkz. Özcan ve Meydan Acımış, 2021) çok aşamalı küme örnekleme
yöntemi ile seçilmiştir. Pamukkale üniversitesi Kınıklı Kampüsü’nde toplam 3 yüksekokul ve
14 tane fakülte bulunmaktadır. Yüksekokul ve fakülte sayıları tabakalanarak 5 fakülte ve 1
yüksekokul örnekleme seçilmesi planlanmıştır. Fakat çalışmaya dahil edilecek fakültelerde
öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıfları bulunması gerektiğinden tüm sınıfları bulunan dört yıllık
7 fakülte ve 2 yüksekokul dahil edilmesi planlanmıştır. Araştırmaya katılan 1545 öğrencinin
%56,8'i kadın, %43.2'si erkek ve yaş ortalaması ise 21.39 ± 2.21’ dir.
Araştırma grubu (Bkz. Yücel ve Ünsalver, 2020) bir vakıf üniversitesinde öğrenim
gören 242 kadın ve 120 erkekten 362 gönüllü katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların yaş
ortalaması 24,9 ± 7,1’dir. Katılımcıların 47’si evli ve 315’i bekardır.
Araştırma grubu (Bkz. Kaya ve Diğ., 2020) 2017-2018 yılları arasında Iğdır Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 1250 öğrenci oluşturmaktadır. Bu
yüksekokul 2009 yılında açılan 5 bölümden oluşan 2 yıllık bir okuldur. Örneklem belirli dahil
etme ve dışlama kriterleri ile belirlenmiştir. Araştırmada 48 öğrenci anketleri eksik doldurduğu
dışlanmıştır. Araştırmaya 804 öğrenci dahil edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması
20.93±2.44’dür, %65’i kadındır ve %21’i evde hasta bakımı bölümünde öğrenim görmektedir.
Araştırmaya (Bkz. Kaplan Akıllı ve Gezgin, 2016) Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir,
Erzurum, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli ve Trabzon’daki toplam 19 üniversiteden farklı
fakültelerde eğitim gören ve farklı yaş gruplarında olan 694 üniversite öğrencisi katılmıştır.
Katılımcılar içerisinde 11 kişi akıllı telefon kullanmadığı için dışlanmıştır. Dışlanan kişilerden
sonra katılımcı sayısı 683 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %66.9 ‘u kadın, %33.1’i erkektir.
Çalışmaya 20 yaş altı ve 24 yaş üstü öğrenciler dahil olmuştur ve %61.8’ini 20-24 yaş arası
öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmaya 1., 2., 3., 4. sınıftan öğrenciler katılmıştır ve %59.6’sı 4.
sınıflardan oluşmaktadır.
Araştırmaya (Bkz. Özkaya ve Diğ., 2020) katılımcılar seçilmek üzere yüz yüze
görüşmeye yönelik bir anket geliştirilmiştir. Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
öğrencilerinden 12 programda öğrenim gören 913 sağlık teknisyeni arasından basit
randomizasyon yöntemiyle 116 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerden sözel olarak bilgilendirilip
yazılı onamlar alınmıştır. Katılımcıların %76,4’ü kadın %24,6’sı erkektir. Öğrencilerin yaş
ortalaması 18.96±1.72’dir.Tüm katılımcılar akıllı telefon kullanmaktadır.
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Araştırmaya (Bkz. Demirci ve Diğ., 2015) Süleyman Demirel Üniversitesi’nden
rastgele seçilen 400 öğrenci katılmıştır. 52 öğrenci çalışmaya reddetmesinden dolayı ve 29
öğrencide ölçekleri eksik doldurmasından dolayı dışlanmıştır. Toplamda 319 öğrenci çalışmaya
dahil olmuştur. Katılımcıların 203’ü kadın ve 116’sı erkektir. Yaş ortalamaları ise 20.5 ±
2.45’dir.
Araştırmaya (Bkz. Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019) katılması için Onyedi Eylül
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve
rehabilitasyon, hemşirelik, sağlık yönetimi bölümlerine kayıtlı olan ve aktif olarak derslere
devam sağlayan 491 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmayı katılmayı kabul eden 443 öğrenci
olmuştur. Akıllı telefona sahip olmayan 5 kişi, ruhsal hastalık tanısı alan ve ilaç kullanan 8 kişi,
ölçekleri tam yanıtlamayan 22 kişi çalışmadan çıkarılmıştır. 408 öğrenci ile çalışmaya devam
edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 20.13 ± 2.43’dır. Çalışmaya katılan en az 18 en fazla
32 yaşında olan öğrenciler dahil olmuştur. Katılımcıların %54.9'u 20 yaş üzerinde olan ve
%81,1'i kadın öğrencilerden oluşmaktadır.
Araştırma grubunu (Bkz. Gıca ve Diğ., 2020) 226 tıp öğrencisi oluşturmuştur. On üç
katılımcı, psikiyatrik bir hastalığı olduğu veya ilaç kullandığı için çalışmadan çıkarılmıştır. Yüz
otuz altı katılımcı (%63.8) kadın, yetmiş yedi (%36.2) erkektir. Katılımcıların yaşları 18 ile 25
arasında değişmektedir. Araştırmaya dahil edilme kriterleri 18 yaş ve üzeri ve gönüllü
katılımdır. Çalışma protokolü, Araştırma Enstitüsü'nün insan araştırmaları komitesi tarafından
onaylanmıştır.
Ölçme Araçları
Seçilen araştırmaların hepsinde demografik bilgi formu kullanılmıştır. Demografik bilgi
formlarının hepsinde yaş ve cinsiyet özelliklerine yer verilmiştir. Demografik bilgi formlarında
alınan bilgiler aşağıda verilmiştir.
Torpil ve arkadaşlarının (2020) yaptığı çalışmada yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, günlük
akıllı telefon kullanımı ve herhangi bir psikiyatrik hastalığa sahip olma durumunu ile ilgili
demografik bilgiler toplanmıştır.
Özcan ve Meydan Acımış’ın (2021) yapmış olduğu çalışmada yaş, cinsiyet, şimdiye
kadar en uzun süre yaşanılan yer (İl, ilçe, belde ve köy olmak üzere dört kategoriye ayrılmıştır.),
anne öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi, maddi durum algısı, kalınan yer (Ailesiyle birlikte
evde, tek başına evde/apartta, arkadaş(lar)ıyla birlikte evde/apartta, özel yurtta, devlet yurdunda
ve diğer olmak üzere altı kategoriye ayrılmıştır.), kalınan yerde kendine ait bir odanın olma
durumu gibi sosyodemografik özellikler toplanmıştır. Bunun dışında boy ve kilo, sigara içme
özellikleri, son 1 ay içinde alkol kullanım sıklığı, düzenli olarak egzersiz yapma durumu, son 1
hafta içinde toplamda kaç dakika orta şiddetli ve şiddetli fiziksel aktivite yapıldığı, kafeinli
içecekleri tüketim sıklıkları, son 1 ay içinde enerji içeceği tüketme durumu, kafeinli içeceklerin
genellikle günün hangi saatlerinde tüketildiği, hekim tarafından tanı koyulmuş hastalığa sahip
olma durumu, devamlı kullanılan ilacı olma durumu, uyku sorunu olan birinci dereceden
akrabanın olma durumu gibi diğer özellikler hakkında da bilgi toplanmıştır.
Yücel ve Ünsalver’in (2020) yapmış olduğu çalışmada yaş, cinsiyet, medeni durum,
ders yılı, bölüm ve akıllı telefon kontrol faaliyetleri demografik bilgileri hakkında bilgi
toplanmıştır.
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Kaya ve arkadaşlarının (2020) yapmış olduğu çalışmada bir bilgi formu hazırlanmıştır.
Bilgi formu 7 sorudan oluşmaktadır. İlk 3 soruda yaş, cinsiyet, öğrenim görülen bölüm
hakkında bilgiler alınmıştır. Diğer 4 soru ise açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular:
•

Akıllı telefonunuz var mı?,

•

Kaç yaşında akıllı telefon kullanmaya başladınız?,

•

Günlük akıllı telefon kullanım süreniz nedir?,

•

Akıllı telefonda sıklıkla kullandığınız uygulamalar nelerdir?.

Kaplan Akıllı ve Gezgin’in (2016) yapmış olduğu çalışmada öğrenim görülen şehir,
cinsiyet, yaş, sınıf, akıllı telefon kullanım süresi, günlük akıllı telefonu kontrol etme sıklığı,
yanında şarj aleti bulundurma durumu, uyanır uyanmaz akıllı telefonu kontrol etme durumu,
yatmadan akıllı telefon ile zaman geçirme durumu, akıllı telefonu gece kapatma durumu gibi
bilgiler toplanmıştır.
Özkaya ve arkadaşlarının (2020) yapmış olduğu çalışmada veri toplamak için
geliştirilen anket formu üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların yaş ve cinsiyeti
gibi demografik bilgileri toplanmıştır. İkinci bölümünde Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa
Versiyonu, son bölümdeyse Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi Ölçeği yer almaktadır.
Demirci ve arkadaşlarının (2015) yapmış olduğu çalışmada yaş ve cinsiyet hakkında
bilgi toplanmıştır.
Tarı Selçuk ve Ayhan’ın (2019) yapmış olduğu çalışmada yaş ve cinsiyet hakkında bilgi
toplanmıştır. Ayrıca uyku süresi bir değişken olarak kullanılmak istenmiştir. Bunun için
öğrencilere “24 saatlik bir zaman diliminde ortalama kaç saat uyursunuz?” gibi bir soru
yöneltilmiştir.
Gıca ve arkadaşlarının (2020) yapmış olduğu çalışmada katılımcıların demografik
bilgilerine ulaşmak amacıyla yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve psikiyatrik tanılar üzerine soruların
bulunduğu bir kişisel bir bulgu formu hazırlanıp bilgi toplanmıştır.
Seçilen çalışmaların ölçek kullanımı olarak incelenirse 7 çalışmanın hepsinin Kwon ve
arkadaşlarının (2013) geliştirdiği Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır (Bkz.
Demirci ve Diğ., 2015; Gıca ve Diğ., 2020; Kaya ve Diğ., 2020; Özcan ve Meydan Acımış,
2021; Özkaya ve Diğ., 2020; Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019; Yücel ve Ünsalver, 2020). Akıllı
telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa versiyonu olarak kullanılan 4 çalışmanın olduğu
görülmektedir (Bkz. Kaya ve Diğ., 2020; Özcan ve Meydan Acımış, 2021; Özkaya ve Diğ.,
2020; Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019). 2 çalışmada Yıldırım ve Correia (2015) tarafından
geliştirilen Nomofobi Anketi (NMP-Q) kullanılmıştır (Bkz. Kaplan Akıllı ve Gezgin, 2016;
Torpil ve Diğ., 2020). 6 çalışmada Buysee ve arkadaşlarının (1989) Pittsburgh Uyku Kalitesi
İndeksi (PSQI) kullanılmıştır (Bkz. Demirci ve Diğ., 2015; Gıca ve Diğ., 2020; Kaya ve Diğ.,
2020; Özcan ve Meydan Acımış, 2021; Özkaya ve Diğ., 2020; Yücel ve Ünsalver, 2020). 2
çalışmada Beck ve arkadaşları (1961) tarafından geliştirilen Beck Depresyon Envanteri (BDI)
kullanılmıştır (Bkz. Demirci ve Diğ., 2015; Kaya ve Diğ., 2020). 1 çalışmada Law ve
arkadaşları (2014) tarafından yayınlanan beşinci versiyonu Kanada Mesleki Performans
Ölçümü (COPM) kullanılmıştır (Bkz. Torpil ve Diğ., 2020). 1 çalışmada Johns (1991)
tarafından geliştirilen Epworth Uykululuk Ölçeği (ESS), Derogatis (1992) tarafından
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geliştirilen Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılmıştır (Bkz. Yücel ve Ünsalver, 2020). 1
çalışmada Beck ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilen Beck Anksiyete Envanteri (BAI)
kullanılmıştır (Bkz. Demirci ve Diğ., 2015). 1 çalışmada Kessler ve arkadaşları (2005)
tarafından geliştirilen Yetişkin DEHB Öz Bildirim Ölçeği ile Lovinond ve Lovinond (1995)
tarafından geliştirilen Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği 21 kullanılmıştır (Bkz. Tarı Selçuk ve
Ayhan, 2019). 1 çalışmada ise Şahin ve Yağcı (2017) tarafından geliştirilen Sosyal Medya
Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu (SMBÖ-YF) kullanılmıştır (Bkz. Gıca ve Diğ., 2020).
İncelenen Değişkenler
Bu çalışma Türkiye’de okuyan üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı ile
uyku kalitesi üzerine yapılan çalışmaları incelemeyi amaçlayan sistematik bir gözden geçirme
olduğu için seçilen çalışmaların tümünde “akıllı telefon bağımlılığı veya nomofobi” ile “uyku
kalitesi veya uyku” değişkenlerini içermektedir. Seçilen çalışmalarda araştırılan bu iki
değişkene ek olarak mesleki performans (Bkz. Torpil ve Diğ., 2020), depresyon (Bkz. Demirci
ve Diğ., 2015; Kaya ve Diğ., 2020; Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019; Yücel ve Ünsalver, 2020),
kaygı (Bkz. Demirci ve Diğ., 2015; Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019; Yücel ve Ünsalver, 2020),
anksiyete ve stres (Bkz. Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019), algılanan gelir düzeyi, sigara içme
durumu, alkol kullanımı, düzenli egzersiz yapma, haftalık kahve tüketimi, son bir ayda
kullanılan enerji içeceği tüketimi, saatler süren kafeinli içecek tüketimi, düzenli ilaç kullanımı,
uyku problemi olan birinci dereceden olan akraba, haftalık kafeinli meşrubat tüketimi (Bkz.
Özcan ve Meydan Acımış, 2021), olumsuz benlik, somatizasyon, düşmanlık (Bkz. Yücel ve
Ünsalver, 2020), dikkat eksikliği ve hiperaktivite (Bkz. Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019), sosyal
medya bağımlılığı, akademik başarı (Bkz. Gıca ve Diğ., 2020) gibi değişkenler çalışmalara
dahil edilmiştir.
Seçilen Çalışmaların Sonuçları
Seçilen çalışmaların sonuçları incelendiğinde 7 çalışmada akıllı telefon bağımlılığı ile
uyku arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Bkz. Demirci ve Diğ., 2015; Kaplan Akıllı
ve Gezgin, 2016; Kaya ve Diğ., 2020; Özcan ve Meydan Acımış, 2021; Özkaya ve Diğ., 2020;
Torpil ve Diğ., 2020; Yücel ve Ünsalver, 2020). 1 çalışmada Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği
puanları ile Pittsburg Uyku İndeksi puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (Bkz.
Gıca ve Diğ., 2020). Değişken olarak uyku süresinin kullanıldığı diğer bir çalışmada akıllı
telefon bağımlılığı ile bir ilişki saptanmamıştır (Bkz. Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019).
Akıllı telefon bağımlılığı veya nomofobinin; mesleki performans ve memnuniyet
puanları ile ilişkili olduğu (Bkz. Torpil ve Diğ., 2020), gündüz işlev bozukluğu ve psikiyatrik
belirtilerin artması ile ilişkili olduğu (Bkz. Yücel ve Ünsalver, 2020), depresif belirtiler ile
ilişkili olduğu (Bkz. Demirci ve Diğ., 2015; Kaya ve Diğ., 2020; Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019),
düşük akademik başarı ile ilişkisi olduğu (Bkz. Gıca ve Diğ., 2020) sonuçlarına da ulaşılmıştır.
Ayrıca nomofobi ile kişilerin gün içinde akıllı telefon kontrol etme sıklığı, yanında sürekli şarj
aleti taşıma, uyanır uyanmaz akıllı telefonunu kontrol etme, gece yatmadan akıllı telefon ile
zaman geçirme, telefonunu gece uyurken bile açık bırakma gibi birtakım günlük alışkanlıkları
arasındaki ilişki olduğu ve kişinin günlük yaşamını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Bkz.
Kaplan Akıllı ve Gezgin, 2016). Seçilen çalışmalar içinde bir tanesinde kişide akıllı telefon
bağımlılığı olması, gelir düzeyi algısının düşük olması, düzenli sigara içicisi olma, son bir ay
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içinde haftada bir gün ve üzeri alkol kullanma, son bir haftada fiziksel aktivite düzeyinin düşük
olması, uyku sorunu olan birinci dereceden akrabaya sahip olma ve bir günlük zaman diliminde
yatak içinde akıllı telefon kullanım süresinin 30 dakikadan fazla olması durumları ile Pittsburgh
Uyku Kalitesi İndeksi ölçeği toplam puanının 5’in üzerinde olması ile belirlenen kötü uyku
kalitesi için risk faktörü olduğu saptanmıştır (Bkz. Özcan ve Meydan Acımış, 2021).
TARTIŞMA
Bu çalışmada akıllı telefon bağımlılığı ve uyku kalitesi arasındaki ilişkinin sistematik
bir şekilde gözden geçirilerek, akıllı telefon bağımlılığının üniversite öğrencilerinin uyku
kalitesinde bir etkisi olup olmadığını saptamak ve bu amaçla seçilen çalışmalar derlenerek genel
bir çerçeve sunulması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen çalışmalardan elde
edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini
etkilediğidir. Bunlara ek olarak akıllı telefon bağımlılığının; depresyon, anksiyete, dikkat
eksikliği ve hiperaktivite, gündüz işlev bozukluğu, psikiyatrik belirtiler, düşük akademik başarı
ve mesleki performansları ile de ilişkili olduğu görülmektedir (Kaya ve Diğ., 2020; Gıca ve
Diğ., 2020; Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019; Torpil ve Diğ., 2020; Yücel ve Ünsalver, 2020).
Seçilen çalışmaların yedisinde akıllı telefon bağımlılığı uyku kalitesi ilişkili olduğu
görülmektedir (Demirci ve Diğ., 2015; Kaplan Akıllı ve Gezgin, 2016; Kaya ve Diğ., 2020;
Özcan ve Meydan Acımış, 2021; Özkaya ve Diğ., 2020; Torpil ve Diğ., 2020; Yücel ve
Ünsalver, 2020). Gıca ve arkadaşlarının (2020) yapmış olduğu araştırmada ise akıllı telefon
bağımlılığı ile uyku kalitesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tarı
Selçuk ve Ayhan’ın (2019) yapmış olduğu çalışmada ise uyku süresi ile akıllı telefon
bağımlılığı arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İlgili literatür incelendiğinde
yetişkinler üzerine yapılan çalışmalarda akıllı telefon bağımlılığının kötü uyku kalitesi ile
ilişkili olduğu (Gül, 2020; Jahrami ve Diğ., 2021; Lee ve Diğ., 2021; Sohn ve Diğ., 2021),
üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalarda akıllı telefon bağımlılığının kötü uyku
sebebiyet verdiği (Brubaker ve Beverly, 2020; Çevik,2018; Üstündağ Öcal, 2019), yapılan iki
sistematik derleme çalışmasında da benzer şekilde akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini
olumsuz yönde etkilediği (Akgül, 2020; Notara ve Diğ., 2021) sonucuna ulaşıldığı
görülmektedir
Ayrıca Kaplan Akıllı ve Gezgin’in (2016) yapmış olduğu çalışmada nomofobi ile;
telefonu gün içinde kontrol etme sıklığı, telefonun şarj aletini her zaman yanında bulundurma,
sabah uyanır uyanmaz telefonu kontrol etme, gece yatmadan önce telefonunu kontrol etme ve
zaman geçirme, gece yatarken telefonunu kapatma ve kapalı tutma arasındaki ilişki
incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda ise nomofobik kişilerin telefonu gün içerisinde sıklıkla
kontrol ettiği, yanında sürekli şarj aleti bulunduğu, sabah uyanır uyanmaz telefonunu kontrol
ettiği, uyumadan önce yatakta telefonla vakit geçirdikleri, gece telefonlarını kapamadıkları
sonucuna ulaşılmıştır. Yine incelenen çalışmalar arasında olan ve benzer sonuçların yer aldığı
Özcan ve Meydan Acımış’ın (2021) yapmış olduğu çalışmada, kötü uyku kalitesi riskinin akıllı
telefon bağımlılığı olanlarda olmayanlara göre, bir günlük zaman dilimi içinde 30 dakikadan
fazla yatak içinde akıllı telefon kullandığını belirtenlerde akıllı telefonunu yatak içinde
kullanmayanlara göre daha fazla anlamlı olduğu bulunmuştur. İlgili literatür incelendiğinde
benzer şekilde gün içerisinde telefonu kontrol etme davranışı ile akıllı telefon bağımlılığı
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arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu (Gezgin ve Diğ., 2017; Sırakaya, 2017; Hoşgör ve Diğ.,
2017), günlük akıllı telefon kullanım süresi arttıkça bağımlılık riskinin de arttığı (Gezgin ve
Diğ., 2017; Erdem ve Diğ., 2016) sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçların tersine Adnan ve
Gezgin’in (2016) yapmış olduğu çalışmada nomofobi düzeylerinin akıllı telefon kullanım
süresine açısından anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını da ulaşılmıştır. Literatürde benzer
sonuçların daha fazla olmasından dolayı akıllı telefon kullanımının günlük yaşamımızda
sorunlara yol açabileceği görülmektedir.
Araştırılan değişkenlerin yanı sıra farklı değişkenlerde çalışmalara dahil edilmiştir.
Seçilen çalışmalarda mesleki performans (Bkz. Torpil ve Diğ., 2020), depresyon (Bkz. Demirci
ve Diğ., 2015; Kaya ve Diğ., 2020; Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019; Yücel ve Ünsalver, 2020),
kaygı (Bkz. Demirci ve Diğ., 2015; Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019; Yücel ve Ünsalver, 2020),
anksiyete ve stres (Bkz. Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019), algılanan gelir düzeyi, sigara içme
durumu, alkol kullanımı, düzenli egzersiz yapma, haftalık kahve tüketimi, son bir ayda
kullanılan enerji içeceği tüketimi, saatler süren kafeinli içecek tüketimi, düzenli ilaç kullanımı,
uyku problemi olan birinci dereceden olan akraba, haftalık kafeinli meşrubat tüketimi (Bkz.
Özcan ve Meydan Acımış, 2021), olumsuz benlik, somatizasyon, düşmanlık (Bkz. Yücel ve
Ünsalver, 2020), dikkat eksikliği ve hiperaktivite (Bkz. Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019), sosyal
medya bağımlılığı, akademik başarı (Bkz. Gıca ve Diğ., 2020) gibi değişkenler de çalışmalara
dahil edilmiştir. Literatür incelendiğinde depresyon, anksiyete, stres gibi değişkenlerin daha
fazla incelendiği dikkat çekmiştir. Bunun sebebi bir araştırmada açıkça görünmektedir:
Çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada çocuk psikiyatrisine başvurmuş olan 80 hastanın
akıllı telefon bağımlılığı bulunmaktadır. Katılan 80 hastanın 51’i dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu (DEHB), 35’i anksiyete bozuklukları, 25’i depresyon, 9’u davranım bozukluğu, 3’ü
dışa atım bozuklukları, 2’si tik bozukluğu tanılarını aldığı sonucuna ulaşılmıştır (Akaltun ve
Ayaydın, 2019). Akıllı telefon bağımlılığı uyku kalitesini etkilemekle birlikte birçok değişkeni
de etkilediği görülmektedir.
Çalışmaya seçilen araştırmaların örneklemi üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır.
Örneklemlerin genel olarak yaşları 17 ve üzerindedir. Tüm çalışmalara dahil olan öğrenci sayısı
4724’dür. Benzer şekilde üniversite öğrencilerinde akıllı telefon kullanımının ve bağımlılığının
uyku kalitesine etkisi üzerine yapılan birçok çalışmaya rastlanmıştır (Akın, 2018; Brubaker ve
Beverly,2020; Dharmadhikari ve Diğ.,2019; Ibrahim ve Diğ., 2018; Kaya ve Diğ., 2020; Kumar
ve Diğ., 2019; Nowreen ve Ahad, 2018; Uzun, 2020; Üstündağ Öcal, 2019; Yumuşak, 2019).
Diğer örneklemlerle yapılan çalışmalar incelendiğinde ergenlerin veya çocukların akıllı telefon
bağımlılığının uyku kalitesini etkilediği (Arıcıoğlu Sülün ve Diğ., 2021; Cárthaigh ve Diğ.,
2020; Van Den Bluck, 2003; Kolcu ve Diğ., 2021) yine yetişkinler üzerine yapılan çalışmalarda
(Alfaya ve Diğ., 2021; Lanaj ve Diğ., 2014) da benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir.
Yapılan literatür incelemesi sonucunda farklı örneklemlerde akıllı telefon bağımlılığı ile kötü
uyku kalitesiyle ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca örneklem olarak genellikle üniversite
öğrencileri ve ergenler üzerinde çalışmalar yapıldığı görülmüştür. TÜİK verilerine göre
ülkemizde kullanılan internet kullanımı oranı incelendiğinde 2021 yılı itibariyle 16-24 yaş
aralığının %96,7, 25-34 yaş aralığında %95,8, 35-44 yaş aralığında %90,9, 45-54 yaş aralığının
%80,1, 55-64 yaş aralığında %58,6, 65-74 yaş aralığında %32,5 olduğu görülmektedir (TÜİK,
2021). Ayrıca 35.684 katılımcının dahil edildiği bir sistematik derleme çalışmasında internet
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bağımlısı bireylerde uyku süresinin azaldığı dolayısıyla olumsuz etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır (Alimoradi ve Diğ., 2019). Akıllı telefon bağımlılığının internet kullanım oranı ile
ilişkisi olduğu ve bunun da uykuyu olumsuz etkilediği yapılan çalışmalarda görülmektedir.
TÜİK’in vermiş olduğu istatistikten yola çıkarak bu risk grubunu oluşturan çocuk ve ergenlerin
gelecekte ileri yaş grubunda yer alacağı düşünülürse araştırmalarda ileri yaş grubuna uygulanan
çalışmalarında dahil edilmesinin yararlı olabileceği düşünülmektedir.
Seçilen çalışmalarda kullanılan ölçekler incelendiğinde 7 çalışmada Akıllı Telefon
Bağımlılığı Ölçeği kullanıldığı görülmektedir (Bkz. Demirci ve Diğ., 2015; Gıca ve Diğ., 2020;
Kaya ve Diğ., 2020; Özcan ve Meydan Acımış, 2021; Özkaya ve Diğ., 2020; Tarı Selçuk ve
Ayhan, 2019; Yücel ve Ünsalver, 2020). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa versiyonu
olarak kullanılan 4 çalışmanın olduğu görülmektedir (Bkz. Kaya ve Diğ., 2020; Özcan ve
Meydan Acımış, 2021; Özkaya ve Diğ., 2020; Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019). Çalışmaların 2
tanesinde Nomofobi ölçeği kullanılmıştır (Bkz. Kaplan Akıllı ve Gezgin, 2016; Torpil ve Diğ.,
2020). Seçilen 6 çalışmada Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi envanteri kullanıldığı
görülmektedir (Bkz. Demirci ve Diğ., 2015; Gıca ve Diğ., 2020; Kaya ve Diğ., 2020; Özcan ve
Meydan Acımış, 2021; Özkaya ve Diğ., 2020; Yücel ve Ünsalver, 2020). Seçilen çalışmaların
2 tanesinde Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır (Bkz. Demirci ve Diğ., 2015; Kaya ve Diğ.,
2020). 1 çalışmada Kanada Mesleki Performans Ölçümü (COPM) kullanılmıştır (Bkz. Torpil
ve Diğ., 2020). 1 çalışmada Epworth Uykululuk Ölçeği (ESS), Kısa Semptom Envanteri (KSE)
kullanılmıştır (Bkz. Yücel ve Ünsalver, 2020). 1 çalışmada Beck Anksiyete Envanteri (BAI)
kullanılmıştır (Bkz. Demirci ve Diğ., 2015). 1 çalışmada Yetişkin DEHB Öz Bildirim Ölçeği
ile Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği 21 kullanılmıştır (Bkz. Tarı Selçuk ve Ayhan, 2019). 1
çalışmada Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu (SMBÖ-YF) kullanılmıştır (Gıca
ve Diğ., 2020). Akıllı telefon bağımlılığı ve uyku kalitesi değişkenlerinin çalışıldığı ilgili
literatür incelendiğinde ölçek kullanımında yabancı ve Türkçe çalışmaların çoğunlukla
Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ)’nin kullanıldığı görülmektedir (Çevik, 2018; Deveci,
2021; Ibrahim ve Diğ., 2018; Mohammadbeigi ve Diğ., 2016; Nowreen ve Ahad, 2018; Teker
ve Yakşi, 2021; Tao ve Diğ., 2017; Yumuşak, 2019). Seçilen çalışmaların incelendiğinde
karşımıza çıkan Nomofobi Ölçeği ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği literatürdeki diğer
çalışmalarda da kullanıldığı görülmektedir (Çevik, 2018; Deveci, 2021; Farchakh ve Diğ.,
2021; Nowreen ve Ahad, 2018; Özata, 2019; Teker ve Yakşi, 2021; Yumuşak, 2019).
Sonuç ve Öneriler
Bu sistematik derleme çalışmasında akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesine etkisi
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışamaya 8’i İngilizce dilinde 1 tanesi Türkçe dilinde olmak
üzere 9 tane makale dahil edilmiştir. Araştırma kapsamındaki akıllı telefon bağımlılığı ve uyku
kalitesinin arasında bir ilişki var mı sorusuna yanıt olarak çalışmaların 7’sinde böyle bir
ilişkiden söz edilirken bir çalışmada böyle bir ilişkinin anlamlı olmadığı, uyku süresi
değişkeniyle çalışılan bir çalışmada da böyle bir ilişkinin olmadığı belirtilmiştir. İlgili
literatürde incelendiğinde akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini olumsuz bir şekilde
etkilediğini desteklemiştir. Bunun yanında nomofobi puanı yüksek olan bireylerde telefonu gün
içinde kontrol etme sıklığının fazla, telefonun şarj aletini her zaman yanında bulundurma, sabah
uyanır uyanmaz telefonu kontrol etme, gece yatmadan önce telefonunu kontrol etme ve zaman
geçirme, gece yatarken telefonunu açık tutma gibi davranışlarda da bulunduğu sonucuna
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ulaşılmıştır. Bunun yanında akıllı telefon bağımlılığı ile depresyon, dikkat eksikliği ve
hiperaktivite, anksiyete, stres, mesleki performans ve memnuniyet düşüklüğü, gündüz işlev
bozukluğu, psikiyatrik belirtilerin oluşması gibi birçok problemle beraber görüldüğü
araştırmalarda gözlenmiştir. Seçilen çalışmalar ve ilgili literatür incelendiğinde akıllı telefon
bağımlılığının uyku kalitesine etkisi dışında birçok probleme sebebiyet verdiği görülmektedir.
Aynı zamanda bu ilişkili olan değişkenlerin hepsi akıllı telefon bağımlılığı ve uyku kalitesinin
araştırılmış olduğu çalışmalara dahil edilmiştir. İncelenen çalışmalarda akıllı telefon
bağımlılığını ölçmek için en fazla Kwon ve arkadaşlarının (2013) geliştirdiği Akıllı Telefon
Bağımlılığı Ölçeği, uyku kalitesini ölçmek içinse Buysee ve arkadaşlarının (1989) geliştirdiği
Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PSQI) kullanılmıştır.
Sistematik derleme çalışması kapsamında incelenen çalışmalar sonucunda ulaşılan akıllı
telefon bağımlılığının kötü uyku kalitesine yol açtığı ve bununla birlikte kişide ortaya çıkan
kötü uyku kalitesinin kişinin normal yaşamını da olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca
psikiyatrik belirtilerle beraber de görülmesi bağımlılığın çok riskli boyutlara çıkabileceğini
göstermektedir.
Bu sistematik derleme sonucunda şu önerilerde bulunulabilir. Üniversitelerde psikoloji
alanında yardım sağlayanlara yönelik üniversite öğrencilerindeki akıllı telefon bağımlılığı
oranları tespit edilip bu riski taşıyan kişilere gerekli müdahaleler yapılabilir. Kişiler bağımlılık
durumlarının farkında olmayacağı düşünülmektedir. Bu durumda akıllı telefon bağımlılığı
konusunda bilgi verici seminerler verilip kişilerin kendilerinin destek almaları için
başvurmaları sağlanabilir. Akıllı telefon bağımlılığı olan kişilerde ekstradan bir psikiyatrik
rahatsızlık olduğunda veya kötü uyku kalitesine sahip olduğunda ilgili yerlere sevk edilebilir
veya başka kurumlarla beraber çalışılabilir. Akıllı telefon bağımlılığı riski taşıyan öğrencilerin
günlük akıllı telefon kullanma durumlarını kendileri denetleyerek öz-denetim sağlanabilir.
Araştırmacılara yönelik şu önerilerde bulunulabilir. Akıllı telefon bağımlılığı ve uyku
kalitesinin; arasındaki ilişki, birbiri üzerindeki etkisi yönünden inceleyen çalışmalar fazlaca
olmasına rağmen bir müdahale hizmeti uygulandığında nasıl sonuçlar alınacağına dair bir nitel,
karma çalışmaya rastlanmamıştır. Nitel veya karma çalışmalar yapılıp; yapılabilecek müdahale
durumlarından nasıl sonuçlar alındığı, hangi müdahale hizmetlerinin yararlı olabileceği
konusunda yol gösterici olabilir. Akıllı telefon bağımlılığı ve uyku kalitesi ile; depresyon,
anksiyete, gündüz uykululuk durumu ile çokça karşılaştırıldığı fakat diğer risk oluşturabilecek
durumlarla yeterince çalışma olmadığı görülmekte ve farklı ilgili değişkenlerle de incelenmesi
literatüre katkı sağlayacaktır.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin karanlık üçlü kişilik özellikleri ile cinsiyetlerinin madde kullanım
risklerini tahmin etmeye yönelik bir modeli sınamaktır. Bu modelde psikopati, narsisizm, Makyavelizm ve cinsiyet
değişkeninin madde kullanım riskini ne düzeyde yordadığının ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel
yöntem temelli tahmin modeli olarak planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde üçüncü ve dördüncü sınıfa devam eden 195 öğrenciden oluşmaktadır.
Veri toplama araçları olarak demografik bilgiler için araştırmacı tarafından hazırlanmış “Kişisel Bilgi Formu”,
psikopati, narsisizm, Makyavelizm düzeylerini belirleyebilmek için “Karanlık Üçlü Ölçeği (KÜÖ)” ve madde
kullanım riski düzeylerini belirlemek için ise “Riskli Davranışlar Ölçeği – Üniversite Formu (RDÖUF)”
kullanılmıştır. Verilerin analizinde “aşamalı regresyon analizi” kullanılmıştır ve cinsiyet değişkeni kukla (dummy)
değişken olarak tanımlanmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde sırasıyla
psikopati, cinsiyet ve Makyavelizm bağımsız (yordayıcı) değişkenlerinin madde kullanım riskini yordamak
amacıyla geliştirilmiş modeli anlamlı şekilde tahmin ettiği görülmektedir. Artan psikopati ve Makyavelizm madde
kullanım riskini pozitif bir şekilde yordarken, erkek olmak kadın olmaya göre madde kullanım riskini
yordamaktadır. Ayrıca yordayıcı değişkenlerden olan narsisizm bu araştırma kapsamında tahmin edilmeye çalışan
madde kullanım riskine yönelik modeli anlamlı olarak açıklamamıştır. Araştırmada elde edilen bulgular alanyazın
çerçevesinde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Madde kullanım riski, psikopati, narsisizm, Makyavelizm, üniversite öğrencileri.

ABSTRACT
This research aims to test a model for predicting the substance use risks of university students' dark triad
personality traits and gender. This model aims to reveal to what extent psychopathy, narcissism, machiavellianism
and gender predict substance use risk. The research was planned as a relational method-based estimation model.
The study group of the research consists of 195 students attending the third and fourth grades in various
departments of Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Education. As data collection tools, the "Personal
Information Form" prepared by the researcher for demographic information, the "Dark Triad Scale" to determine
the levels of psychopathy, narcissism, and Machiavellianism, and the "Risk Behaviors Scale-University Form"
were used to determine the levels of substance use risk. In the analysis of the data, “stepwise regression analysis”
was used and the gender variable was defined as a dummy variable. When the results of the regression analysis
are evaluated as a whole, it is seen that the independent (predictive) variables of psychopathy, gender and
Machiavellianism, significantly predict the model developed to predict the risk of substance use. While increasing
psychopathy and Machiavellianism predict substance use risk positively, being male predicts substance use risk
compared to being female. In addition, narcissism, which is one of the predictive variables, did not significantly
explain the model for substance use risk, which was tried to be estimated within the scope of this study. The
findings obtained in the research were discussed within the framework of the literature.
Keywords: Substance abuse risk, psychopathy, narcissism, machiavellianism, university students.
Önerilen atıf: Kargı, T., & Gençtanırım-Kurt, D. (2022). Üniversite öğrencilerinde madde kullanım riskinin karanlık üçlü
kişilik özellikleri açısından incelenmesi. Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 22-37.
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GİRİŞ
Yetişkinliğe geçiş süresince yaşanılan sosyal, mesleki ve kişisel değişimler bireylerin
bu dönemde birtakım güçlükler yaşamasına neden olabilmektedir (Gençtanırım, 2014). Bu
dönemle birlikte gündeme gelen kişisel, ekonomik ve duygusal açıdan bağımsızlaşma, yetişkin
rollerini ve sosyal etkileşim becerilerini kazanma, kariyer gelişimini planlama, kişisel
değerlerini ve kendilik tanımı oluşturma, eş seçimine ve aile kurmaya yönelik hazırlıklar
(Dryfoos, 1990; Santrock, 2015) bireyde gerilim ve stres oluşturabilmekte, bu durum da
beraberinde bireyi riskli davranışlar göstermeye sevk edebilmektedir (Gençtanırım, 2014).
Bireyler üniversite yıllarının getirdikleri stres ve kaygı ile başa çıkabilmek adına riskli
davranışlardan sigara, alkol ve madde kullanımına başvurabilir (Gümüş, 2015; Karaçam ve
Totan, 2014; Onan vd., 2016). Kişiye baskı ve gerginlik hissettiren olaylar, engellenmişlik hissi,
yaşamdaki ve aile ilişkilerindeki güçlükler ile baş etmede zorlanma gibi durumlar bireyleri
bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmaya itebilmektedir (Kulaksızoğlu, 2009). Birey kendinin
bağımlı olmayacağını ve madde kullanım isteğini kontrol edebileceğini düşünebilir fakat
bağımlılık maddenin türüne, bireyin psikolojik ve ruhsal durumuna göre gerçekleşmektedir
(Atlam ve Yüncü, 2017; Süngü, 2014). Bir maddenin kullanımına başladıktan sonra
kullanıcının yaşamını ve sağlığını olumsuz etkilemesine rağmen o maddeyi alma noktasında
bireyin kendini durduramaması durumu bağımlılık olarak tanımlanabilir (Alkol ve Uyuşturucu
Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi [AMATEM], 2021). Tütün, riskli alkol ve
yasadışı madde kullanımı beraberinde sağlık, akademik ve davranışsal sorunları da beraberinde
getirir (Delgado-Lobete vd., 2020). Sigara, alkollü içecekler, çeşitli uyuşturucular, uyarıcı ve
hayal gördüren maddeler, doktor denetimi olmadan kullanılan birtakım reçetesiz ilaçlar vs.
bağımlılık yapabilen maddeler arasında sayılabilir (Yazgan, 2020).
Sigara, kolay ulaşılabilir ve yaygın kullanıma sahip oluşu nedeniyle kullanımı önemli
bir riskli davranış olarak kabul edilebilir (Ögel, 2007). Sigaranın içerisindeki nikotin bağımlılık
yapıcı etkiye sahiptir ve beraberinde birçok sağlık problemini getirir (Yeşilay, 2020a). Sigara
kullanımı diğer madde bağımlılıklarının gelişmesinde de risk faktörü olarak karşımıza
çıkmaktadır (Yazıcıoğlu, 2020). Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme
Merkezi (TUBİM)’nin 2021 yılında yayımladığı rapora göre uyuşturucu öncesi tütün kullanım
oranı %83,4, tütüne başlama yaşı ise 16.5’dir. 2019 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre de 15 yaş üstü tütün kullanan bireyler yaş gruplarına göre incelendiği zaman en
çok tütün kullananların %22.8 ile 15-24 yaş arası ergenler olduğu görülmektedir. Bu yaş
aralığının bireylerin lise ve üniversite öğrencisi olduğu yaşlara denk geldiğini söylemek
mümkündür.
Sigara gibi ulaşılabilirliği kolay olan bir diğer madde olan alkol, keyif vermesi ve
sakinleştirici özelliği ile uzun yıllardır kullanılagelen bir maddedir (Arıkan, 2012; Atak, 2020).
Birçok hastalığa neden olan alkol, kişinin iradesini zayıflatmakta ve kontrol kaybı yaşamasına
neden olmaktadır (Yeşilay, 2020b). Bireyler bu yüzden üniversite yaşamının ve yetişkinliğe
geçişin getirdiği birtakım sorunlar ile baş etmek için alkol kullanımına yönelebilir. Alkolle ilgili
sorunlar çoğunlukla 18-24 yaş aralığında ortaya çıkmaktadır (Arıkan, 2012). Ayrıca alkol kişiyi
uyuşturucu maddelere açık hale getirmekte ve uyuşturucu madde kullananların %57’si alkol de
kullanmaktadır (Yeşilay, 2020b). Sigara, alkol ve enerji içeceği kullanım sıklığının artışı madde
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kullanımı riskini artırmaktadır (Havaçeliği Atlam vd., 2017). TUBİM (2021) raporunda
uyuşturucu madde kullananların madde kullanım öncesi %37,5’inin alkol kullandığı ve alkole
başlama yaşının ise 17.8 olduğu ifade edilmiştir. TÜİK (2019) verilerine göre de alkol
kullananların %32.1’sini 15-35 yaş arasındaki kişiler oluşturmaktadır.
Vücuda zarar verip vücudun işleyişini olumsuz etkilemesine rağmen birtakım maddeleri
kullanmak, kullanımını bırakamamak, bıraksa bile yoksunluk belirtisi gösterip zamanla
kullanım sıklığını ve dozunu artırmak madde bağımlılığı ile karakterize olur (Yeşilay, 2020c).
Madde bağımlılığı fiziksel, sosyal, psikolojik birtakım yıkımları beraberinde getirir (Yazgan,
2020). 2020 yılında uyuşturucuya başlama yaş ortalamasının 19.5 (TUBİM, 2021),
uyuşturucuya başlamadaki en riskli yaş grubunun %71.2 oran ile 15-24 yaş aralığındaki kişiler
olduğu ifade edilmiştir (TUBİM, 2020). Bu yaş grubunda olup üniversite öğrencisi olan
bireylerin çeşitli maddeleri kullandıkları veya kullanmayı denediklerini ifade eden araştırmalar
mevcuttur (Arıkan vd., 2017; Güner, 2019; Yılmaz vd., 2020).
Sigara, alkol ve madde kullanımı davranışları kendilerine, riskli davranışları açıklayan
yaklaşımlardan biri olan “problem davranış kuramı”nda, problem davranışlar sınıflamasında
yer bulur. Bu kurama göre riskli davranışlar kişilik sistemi, algılanan sosyal çevre ve davranış
sistemi olarak adlandırılan üç boyut tarafından yordanır ve bu üç boyutun etkileşimi ile
açıklanır (Jessor, 2013). Karaman (2013)’ın araştırmasında bu üç boyuttan biri olan kişilik
sistemindeki stres, depresyon, benlik saygısı ve yabancılaşmanın bireyin risk almasına yol
açtığı ve bu nedenle artan riskli davranışları sergilemesine neden olduğu gösterilmiştir. Sigara,
alkol ve madde kullanımının bireyi, diğer bireylerden ayıran, bireye özgü belirli bir tutarlılık
gösteren zihinsel, duygusal ve fiziksel tepkilerin yapılaşmış bütünü olarak tanımlanan (Burger,
2006; Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2015), hem doğuştan getirilen (mizaç) hem de toplum içinde
geliştirilen (karakter) bileşenleri olan (Özer, 2013) kişilik açısından ele alınması, kişilik
sistemin bu riskli davranışlar üzerindeki etkisinin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
Kişilik özelliklerinin, kategorik olarak kavramsallaşan çok yönlü yapısı ve bireysel
farklılıkların oluşmasını sağlayan süreklilik durumu (Set, 2020) göz önüne alındığında farklı
kişilik özelliklerinin sigara, alkol ve madde kullanımı ilişkisini incelemenin bu riskli
davranışları kişilik sistemi ile ilişkisini anlamayı kolaylaştıracağı söylenebilir. Bu bağlamda
patolojik-normallik arasındaki süreklilikte uyumsuz kişilik yapıları olarak gösterilen, klinik bir
tablo göstermeyen yani kişilik bozukluğu olarak değerlendirilmeyen ve kişiliğin olumsuz
yönlerinden narsisizm, psikopati ve makyevelizm alt boyutları olan “karanlık üçlü kişilik
özellikleri”inin (Jonason ve Webster, 2010; Saltoğlu ve Irak, 2020; Set, 2020) sigara, alkol ve
madde kullanımı ile ilişkisi incelenebilir.
Karanlık üçlü kişilik özelliklerine sahip bireylerin daha çok dürtüsel davranma ve
heyecan arama davranışı içinde oldukları ve bu özelliklere sahip olmanın bireyleri riskli
davranış sergilemeye daha yatkın hale getirdiği söylenmektedir (Crysel vd., 2013). Yine
karanlık üçlü kişilik özelliklerine sahip bireylerin bu kişilik özelliklerine sahip olmayan
bireylere nazaran kendine zarar verme ve riskli davranışlar göstermeye yatkın olduğu ve bu
kişilik özelliklerinin genel risk alma davranışlarıyla arasında anlamlı bir ilişki olduğu çeşitli
araştırmalarda ifade edilmiştir (Bayramoğlu, 2019; Satıcı vd., 2019). Ayrıca psikopati kişilik
özelliklerine sahip bireylerin riskli davranışlar sergilerken kaygılarının yoğun olmadığı
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(Bayramoğlu, 2019) ve narsisist kişilerin madde ve alkol kullanma ile riskli davranışlar
sergilemeye daha eğilimli olduğu ifade edilmektedir (Buelow ve Brunell, 2014).
Karanlık üçlü kişiliğin özelliklerinde biri olan Makyavelizm; başkalarına kuşkucu bir
bakış açısı içerisinde olan, etik değerleri dikkate almayan, kendi çıkarlarına veya başarıya
ulaşabilmek adına başka insanları manipüle edip onları kullanmakta bir sakınca görmeyen,
samimiyetsiz insanları tanımlayan karanlık kişilik alt boyutudur. (Furnham vd., 2013; Hodson
vd., 2009). Makyavelizm özelliklerine sahip bireyler amaçlarına ulaşmak için bu davranışları
sergilerken yaptıklarının duygusal sonuçlarından ziyade süreç içerisindeki getirilerinin neler
olduğuna daha çok önem verirler (Zeigler-Hill ve Vonk, 2015). Özetle Makyavelizm kişilik
örüntüsü, kişisel çıkarları uğrana ilişkilerinde iki yüzlü davranma ve ahlaklı olmayı
önemsememe şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Rauthmann ve Kolar, 2012).
Narsisizm bir kişilik bozukluğu olarak erken erişkinlikte başlayan ve değişik
bağlamlarda ortaya çıkan, büyüklenme, beğenilme gereksinimi, eş duyum yapamama gibi
kriterlerle tanılanmaktadır (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013). Bir karanlık kişilik özelliği
olarak narsisizm, bir kişilik bozukluğu olarak bireyin işlevselliğini bozan, katı bir örüntü olarak
tanımlanmaktan ziyade daha çok eşik altı nitelikte ele alınmıştır (Saltoğlu ve Irak, 2020). Bu
bağlamda narsisizm kişilik özelliklerine sahip bireyleri, başka insanlarla kurdukları ilişkilerde
onların hayranlıklarını kazanıp kendi üstünlük duygularını pekiştirmeye çalışan, kendi
ihtiyaçları hep ön planda olduğu için başkalarının duygu ve düşüncelerine önem vermeyen,
empati yoksunluğu gösteren, kendilerine duydukları hayranlık yüzünden ukala olan kişiler
olarak tanımlamak mümkündür (Fernie vd., 2016; Sedikides ve Gregg, 2008).
Kişiliğin üçlü karanlık yönlerinden biri de narsisizm gibi psikotik özelliklerle
karakterize olmayan eşik altı psikopatidir. Psikopati, antisosyal davranışlar, düşük empati ve
pişmanlık duygusu, düşük öz-kontrol, sapkın ve manipülatif davranışlarla karakterize olan
karanlık kişilik alt boyutudur (Cleckley, 1976; akt. Saltoğlu ve Irak, 2020; Hodson vd., 2018).
Bu bireyler entelektüel açıdan normal olan fakat davranışlarının ahlaki boyutu ile ilgilenmeyip
kontrolsüzce eylemde bulunan ve pişmanlık duygusundan yoksun bireyler olarak karşımıza
çıkmaktadır (Schulsinger, 1972).
Narsisizmin madde kullanımı ile olan ilişkisi çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur.
Örneğin narsisizmin alt boyutlarından olan grandiyöz narsisizm klinik olmayan örneklemlerde
madde kullanımı, özellikle alkol kullanımı ile ilişkilendirilmiştir (Bilevicius vd., 2019;
MacLaren ve Best, 2013; Stenason ve Vernon, 2016). Ayrıca grandiyöz narsisizm madde
kullanım bozukluğu olan örneklemlerde yükselmektedir (Carter vd. 2017). Yine savunmacı
narsisizm klinik olmayan örneklemde madde kullanımıyla ilişkili bulunmuştur (Bilevicius vd.,
2019). Patolojik düzeyde narsisizm alkol ve uyuşturucu kullanımıyla ilişkilendirilmekte (Kealy
vd., 2017; Mowlaie vd., 20016) ve narsistik kişilik bozukluğu alkol ve uyuşturucu bağımlılığı
ile birlikte görülmektedir (Stinson vd., 2009). Tamamı erkeklerden oluşan iki çalışmada
patolojik narsisizm, alkol kullanım bozukluğu (Anlı vd., 2017; Can vd., 2017) ve madde
kullanım bozukluğu ile (Can ve Anlı, 2018) ilişkili bulunmuştur. Narsisizm kişilik örüntüsüne
sahip bireylerdeki dışadönük doğa ve beğenilme gereksinimi ile alkol ve uyuşturucu
kullanımını çevreleyen sosyal ortamlar, narsistleri madde kullanımına yöneltebilmektedir
(Stenason ve Vernon, 2016).
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Madde kullanımının en çok araştırıldığı karanlık üçlü kişilik boyutunun psikopati
olduğunu söylemek mümkündür ve psikopati ile madde kullanımına ilişkin bulgular oldukça
güvenilirdir (Jauk ve Dieterich, 2019; Stenason ve Vernon, 2016). Hüküm giymiş
popülasyonlarda yapılan araştırmalarda psikopati ile madde kullanımı ve bağımlılığı arasında
yüksek düzeyde ilişki mevcuttur (Hemphill vd., 1994; Smith ve Newman, 1990; Walsh vd.,
2007). Genel popülasyon üzerinde yapılan çalışmalar da yine psikopati ile madde kullanım ve
bağımlığı arasında yüksek düzeyde bir ilişkinin bulunduğunu ifade etmiştir (Fernández vd.,
2019; Sellbom vd., 2017; Stenason ve Vernon, 2016). Yine madde bağımlılığı ve madde kötüye
kullanımı tanısı alanlar bireyler ile antisosyal kişilik bozukluğu tanısı alan bireylerin
özgeçmişlerinin retrospektif olarak incelendiği bir araştırmada antisosyal kişiliğin madde
bağımlılığı ile yakın bir ilişki içinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Çöpür vd., 1995). Ayrıca
psikiyatri kliniğine başvuran antisosyal kişilik bozukluğu olan erkeklerin madde kullanım
bozukluğu eş tanılarının oldukça yüksek olduğu bulunmuştur (Semiz vd., 2007).
Diğer bir karanlık üçlü kişilik özelliği olan Makyavelizmin madde kullanımında önemli
bir role sahip olmadığı söylenebilir (Jauk ve Dieterich, 2019). Araştırma sayısı az olmakla
birlikte yapılan çalışmalarda Makyavelizm madde kullanımı ile önemli ölçüde bir ilişki
göstermemiştir (Collison vd., 2018; Stenason ve Vernon, 2016). Yapılan bazı çalışmalarda
alkoliklerin alkolik olmayanlara göre daha makyavelci olduğu (Krampen, 1980), alkol ve eroin
bağımlısı olanların genel nüfusa göre daha manipülatif davranışlara sahip olduğu (Zentsova ve
Fedorava, 2013) ve kokain kullanıcılarında makyavelizimin daha yüksek olduğu (Quednow vd.,
2017) sonuçlarına ulaşılmıştır.
Tüm bunların ışığında üniversite öğrencisi ve genç yetişkin olmanın getirdiği birtakım
krizlerle baş edememenin bireyleri sigara, alkol ve madde kullanımı gibi riskli davranışlara
yönlendirebileceğini söylemek mümkündür. Yine kişilik sistemin riskli davranışlarla olan
ilişkisi göz önüne alındığında bu araştırmada üniversite öğrencilerindeki riskli davranışlardan
sigara, alkol ve madde kullanımının karanlık üçlü kişilik özellikleri açısından incelenmesi
amaçlanmıştır. Ayrıca birçok çalışmada karanlık üçlü kişilik özellikleri ve madde kullanımı,
patolojik örneklemler ile çalışılırken bu çalışmada, patolojik olmayan narsisizm, psikopati ve
Makyavelizmin madde kullanımı ile ilişkisine bakılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki
araştırma sorularına cevap aranmaktadır:
1. Üniversite öğrencilerinin karanlık üçlü kişilik özellikleri (psikopati, Makyevelizm ve
narsisizim) öğrencilerin madde kullanım riskini anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır?
2. Üniversite öğrencilerinin erkek cinsiyetinde olması kadın olmaya göre madde kullanım
riskini anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırma ilişkisel yöntem temelli tahmin modeli kullanılarak planlanmıştır. İlişkisel
yöntem kullanılarak gerçekleştirilen araştırmalar iki ya da daha çok değişken arasındaki
ilişkinin düzeyini anlamak (keşfedici ya da tanımlayıcı model) veya değişkenler arasındaki
sonuçları tahmin etmek (yordayıcı ya da tahmin modeli) amacıyla gerçekleştirilir (Büyüköztürk
vd., 2017; Tekbıyık, 2016). Tahmin modeline göre tasarlanmış araştırmalarda bir değişken
26

Kargı & Gençtanırım-Kurt
Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanım Riskinin Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi

(yordanan veya ölçüt değişken) onu tanımlayan diğer değişkenler (yordayıcı değişken)
kullanılarak tahmin edilmesi (yordanması, kestirilmesi) söz konusudur (Büyüköztürk vd., 2017;
Tekbıyık, 2016).
Araştırmanın Örneklem Grubu
Bu araştırmada örneklem şeçkisiz olmayan yöntemlerden kazara örnekleme ve amaçsal
örnekleme yöntemi kullanılarak çok aşamalı olacak şekilde seçilmiştir. Kazara örnekleme, var
olan belli başlı sınırlılıklar nedeni ile örneklemin kolay ulaşılabilir birimlerden seçilmesi,
amaçsal örnekleme bilgi bağlamında araştırma için en zengin birimin seçilmesi olarak
tanımlanabilir (Büyüköztürk vd., 2017). Bu araştırmada örneklem araştırmacının belli başlı
sınırlıkları nedeni ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde
eğitim öğretimine devam eden (kazara örnekleme) üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerden
(amaçsal örnekleme) seçilmiştir. Örneklemdeki öğrencilerin üçüncü ve dördüncü sınıf olarak
seçilmesinin sebebi, araştırmanın problemi ve teorik çerçevesine paralel olarak, bu öğrencilerin
pandemi koşullarından kaynaklı uzaktan eğitime geçilmeden önce belli bir süre yüz yüze eğitim
görmesi ve üniversite yaşamının getirdiği birtakım yaşam koşullarındaki değişimleri
deneyimlemiş olmalarıdır. Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubu Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde üçüncü ve dördüncü sınıfa devam eden
152’si (%77,95) kadın, 43’ü (%22,05) erkek 195 öğrencidir.
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından katılımlardan çeşitli sosyo-demografik
verilerin (cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi vb.) elde edilmesi amacıyla hazırlanmış formdur.
Karanlık Üçlü Ölçeği (KÜÖ): Orijinal ölçek Dirty Dozen ismiyle Jonason ve Webster
(2010) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 12 maddeden ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır: narsisizm,
Makyavelizm ve psikopati. Ölçek 9’lu Likert tipindedir, 1 (Kesinlikle katılmıyorum) ve 9
(Kesinlikle katılıyorum) arasında değerlendirilmektedir. Ölçeğin tüm alt boyutlarından
alınabilecek minimum puan 4 maksimum puan 36’dır.
Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Satıcı vd. (2018) tarafından yapılmıştır. Yapı geçerliği
için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indeksleri x2 /sd=2.85,
RMSEA=.066, CFI=.96, GFI=.95, SRMR=.047 ve IFI=.96 şeklindedir. Uyum geçerliği için
ölçekten elde edilen puanlar ile beş faktör kişilik özellikleri ve yaşam doyumu arasındaki
korelasyon katsayıları incelenmiş, bu katsayıların literatürdeki araştırmalara benzer olduğu
belirtilmiştir. Ölçeğin güvenirliği için çeşitli veri setlerindeki Cronbach alfa iç tutarlılık
katsayıları .71 ile .87 arasında bulunmuştur. Test-tekrar test güvenilirlik katsayıları narsisizm
için .83, Makyavelizm için .80 ve psikopati için .79 olarak bulunmuştur. KÜÖ’nün bu bağlamda
karanlık üçlü kişilik özelliklerini ölçmek için kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçek
olduğu söylenebilir.
Riskli Davranışlar Ölçeği – Üniversite Formu (RDÖUF): Gençtanırım (2014)
tarafından üniversite öğrencilerindeki riskli davranışların ölçmek amacıyla tasarlanmış 60
maddelik likert tipi ölçeğin alt yedi boyutu şu şekildedir: Antisosyal davranışlar (AS), sigara
kullanımı (SK), alkol kullanımı (AK), madde kullanımı (MK), intihar eğilimi (İE), beslenme
alışkanlıkları (BA) ve okul terki (OT). Ölçek maddeleri hazırlanırken Gençtanırım-Kuru (2010)
tarafından lise öğrencilerindeki riskli davranışları ölçmek amacıyla geliştirilen “Riskli
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Davranışlar Ölçeği” maddeleri üzerine inşa edilmiş alan yazından faydalanılmıştır. Beşli
derecelendirmeli olan ölçek 5 (Her Zaman), 4 (Genellikle), 3 (Bazen), 2 (Nadiren) ve 1 (Hiçbir
Zaman) şeklinde yanıtlanmaktadır. Ölçekte tersine puanlanan herhangi bir madde
bulunmamaktadır. Ölçeğin boyutları birbiri ile ilişkili olmadığından ölçek toplam puan
vermemekte, her bir boyuttan alınan puanlar ayrı değerlendirilmektedir. Ayrıca ölçeğin sigara
kullanımı, alkol kullanımı ve madde kullanımı alt boyutlarından elde edilen puanlarının
ortalaması kullanılarak üniversite öğrencilerinde madde kullanım riskine ilişkin bir puan elde
etmek mümkündür.
Ölçeğin geçerlik çalışmaları kapsamında yapılan açımlayıcı faktör analizine göre
açıklanan toplam varyans % 52 olarak tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizine göre
ölçeğin uyum endeksleri x2 /sd=2.76, RMSEA=.076, NNFI=.91, CFI=.91, RMR=.06 ve
IFI=.96 şeklindedir. Güvenirlik için iç tutarlılık Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları AS=.82,
AK=.92, SK=.93, İE=.91, BA=.81, OT=.64 ve MK=.90, test tekrar-test güvenirliği ise AS=.95,
AK=.98, SK=.98, İE=.74, BA=.80, OT=.94 ve MK=.97 olacak şeklinde hesaplanmıştır. Sonuç
olarak RDUÖF’nin üniversite öğrencilerindeki riskli davranışları ölçek için güvenilir ve geçerli
bir ölçek olduğu söylenebilir.
Verilerin Toplanması
Veri toplamak amacıyla 2020-2021 eğitim öğretim Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenimine devam eden üçüncü ve dördüncü sınıf
öğrencilerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Veri toplama araçları elektronik ortama aktarılmıştır.
Uygulama öncesinde araştırmanın amacı, önemi ve etik konular hakkında bilgi veren bir
açıklama da hazırlanıp katılımcıların gönüllülüğü sağlanmaya çalışılmıştır. Bu açıklama ve veri
toplama araçları “Google Form” haline getirilip bu platform üzerinden veriler elektronik ortam
aracılığıyla toplanmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 25 paket programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubundan toplanan her bir veriye ait ölçüm bilgisayara girilmiştir.
Regresyon analizi için tüm değişkenlerin sürekli ve en az eşit aralık düzeyinde olması
gerekmektedir. Eğer bir süreksiz ve kategorik değişken analize dahil edilmek istenirse bu
değişken kukla (dummy) değişken olarak tanımlanır. Bu analiz için süreksiz ve kategorik
bağımsız (yordayıcı) değişken olan cinsiyet kukla değişken olarak tanımlanmıştır. İlgili
modelde etkisi incelenmek isteyen cinsiyet erkek olduğu için erkek (1), kadın ise (0) olarak
kodlanmıştır.
BULGULAR
Aşamalı (step-wise) regresyon analizine ilişkin bulgulara geçmeden önce araştırmanın
sürekli ve eşit aralık düzeyindeki değişkenlerine ilişkin betimsel istatistikler incelenmiştir.
Tablo 1’de değişkenlere ilişkin betimsel istatistik değerleri verilmiştir.
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Tablo 1. Sürekli değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler
Değişken

n

X̄

SS

Madde Kullanım Riski

195

1.42

.512

Makyavelizm

195

10.07

5.66

Psikopati

195

9.14

4.58

Narsisizm

195

17.6

8.95

Tablo 1 incelendiğinde sigara, alkol ve madde kullanıma ilişkin edinilmiş madde
kullanım riski puan ortalamasının (X̄) 1.42, standart sapmasının ise (SS) .512 olduğu
görülmektedir. Karanlık üçlü kişilik özellerinden Makyavelizm alt boyutunun ortalaması (X̄)
10.07, standart sapması (SS) .512; psikopati alt boyutunun ortalaması (X̄) 9.14, standart
sapması (SS) 5.66; narsisizm alt boyutunun ortalaması (X̄) 17.6, standart sapması (SS) 8.95
olarak hesaplanmıştır.
Araştırmanın amaçları çerçevesinde yapılan Pearson korelasyon analizi sonuçları ilişkin
bulgu Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Pearson korelasyon analizi sonuçları
Değişken

Madde Kullanım Riski

Makyavelizm

Psikopati

Narsisizm

Madde Kullanım Riski

1

.390*

.434*

.139*

1

.569*

.542*

1

.414*

Makyavelizm
Psikopati
Narsisizm
* p<.05 düzeyinde anlamlı

1

Tablo 2 incelendiğinde madde kullanım riskinin Makyavelizm (r = .390, p <.05) ve
psikopati (r = .434, p <.05) ile arasında zayıf düzeyde pozitif anlamlı bir korelasyon vardır,
psikopati arttıkça madde kullanım riskinin arttığını söylemek mümkündür. Narsisizm (r = .139,
p <.05) ile arasında çok zayıf düzeyde pozitif anlamlı bir korelasyon vardır. Makyavelizmin
psikopati (r = .569, p <.05) ve narsisizm (r = .542, p <.05) ile arasında orta düzeyde pozitif bir
ilişki varken psikopatinin narsisizm (r = .414, p <.05) ile arasında zayıf düzeyde bir ilişki olduğu
göze çarpmaktadır.
Araştırmanın soruları çerçevesinde yapılan aşamalı regresyon analizine ilişkin bulgu
Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3. Madde kullanım riskinin yordanmasına ilişkin aşamalı (stepwise) regresyon analizi
sonuçları

Model
1

2

3

Yordayıcı

B

SHB β

T

İkili

Kısmi

Sabit

.985 .074

Psikopati

.048 .007

.434

.434

Sabit

.952 .072

Psikopati

.045 .007

.402*

6.36

.434

.417

Cinsiyet

.298 .078

.242*

3.83

.294

.266

Sabit

.896 .075

Psikopati

.034 .008

.303*

4.02

.434

.279

Cinsiyet

.276 .078

.224*

3.55

.294

.249

Makyavelizm

.016 .007

.178*

2.34

.390

.167

13.30
.434*

6.68

R

ΔR2

.434

.184*

.496

.238*

.267

.255*

13.20

11.91

*p<.05 düzeyinde anlamlı

Tablo 3 incelendiğinde analizim üç aşamada tamamlandığı görülmektedir. Analize
birinci aşamada madde kullanım riskini açıklamak üzere psikopati değişkeni girmiştir ve
varyansın %18’ini açıklamıştır (R=.434, R2 =.184). Modele ikinci aşamada varyansa %6 katkı
sağlayan cinsiyet değişkeni dahil olmuş ve açıklanan varyans %24’e yükselmiştir (R=.496, R 2
=.238). Cinsiyet kukla (dummy) değişken olduğu için erkek olmanın, madde kullanım riskini
kadın olmaya göre pozitif bir şekilde yordadığı söylenebilir (β=.242). Modelin üçüncü
aşamasında ise varyansa %2 katkı sağlayan Makyavelizm değişkeni dahil olmuş ve açıklanan
varyans %26’ya yükselmiştir (R=.267, R2 =.255). Ayrıca Makyavelizm değişkeni ile madde
kullanım riski arasında pozitif bir ilişki de mevcuttur (β=.178). Narsisizm değişkeni modeli
anlamlı olarak yordamamaktadır.
TARTIŞMA
Araştırmada madde kullanımı riski ile karanlık üçlü kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi
incelemek amaçlanmıştır. Bulgular incelendiğinde madde kullanım riskini en çok açıklayan
varyansın yordayıcı değişkenlerden karanlık üçlü kişilik alt boyutu olan psikopatiye ait olduğu
görülmektedir. Ayrıca psikopati madde kullanım riski ile pozitif ve anlamlı bir ilişki
göstermiştir. Bu ilişki, psikopati kişilik özelliği arttıkça madde kullanım riskinin de arttığı
anlamına gelmektedir. Literatürde madde kullanımının en çok araştırıldığı karanlık üçlü kişilik
özelliğinin psikopati olduğu ifade edilmektedir (Jauk ve Dieterich, 2019; Stenason ve Vernon,
2016). Hem patolojik hem de patolojik olmayan psikopatinin alkol ve madde kullanımı ile
arasında yakın bir ilişkinin olduğunu ifade eden araştırmalar mevcuttur (Çöpür vd., 1995;
Fernández vd., 2019; Hemphill vd., 1994; Sellbom vd., 2017; Semiz vd., 2007; Smith ve
Newman, 1990; Stenason ve Vernon, 2016; Walsh vd., 2007). Psikopati kişilik özelliğindeki
dürtüselliğin alkol ve uyuşturucu kullanımına aracılık ettiği söylenebilir (Hopley ve Brunelle,
2012).
Araştırmada yapılan analiz sonuçlarına göre üniversite öğrencilerine madde kullanım
riskini yordanmasında cinsiyet kukla (dummy) değişkeni, karanlık üçlü kişilik özelliklerinden
biri olan psikopatiden sonra varyansı hem en çok açıklayan değişkendir hem de madde kullanım
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riski ile arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu bulgu ışığında erkek olmanın kadın olmaya göre
madde kullanım riskini artırdığı söylenebilir. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çeşitli
araştırma sonuçları incelendiğinde de erkeklerde sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığının
kadınlara nazaran daha anlamı olduğu yönünde bulgulara ulaşılmaktadır (Fırat vd., 2016;
Havaçeliği Atlam vd., 2017; Karaçam ve Totan, 2014; Turhan vd., 2011; Ulukoca vd., 2013).
Madde kullanım riskini tahmin eden bir diğer yordayıcı değişken ise varyansın %2’sini
açıklayan karanlık üçlü kişiliğin alt boyutu olan Makyavelizmdir. Makyavelizm madde
kullanım riski arasındaki anlamlı ve pozitif ilişki, Makyavelizm kişilik özelliği arttıkça madde
kullanım riskinin arttığına yönelik yorum yapmayı mümkün kılmaktadır. Makyavelizmin
madde kullanımı ile ilişkisinin araştırıldığı çalışmalar, bu iki değişken arasında tutarsız bir
ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Makyavelizm ile madde kullanımı arasında ilişkinin
incelendiği az sayıdaki kimi araştırmalarda Makyavelizm ile madde kullanımı arasında ilişkinin
olmadığı ifade edilirken (Collison vd., 2018; Jauk ve Dieterich, 2019; Stenason ve Vernon,
2016;) kimi araştırmalarda alkol ve eroin kullananların daha manipülatif olduğu (Zentsova ve
Fedorava, 2013) ve kokain kullanıcılarında Makyavelizm düzeyinin yüksek olduğunu ortaya
koyulmuştur (Quednow vd., 2017). Bu bulguların madde bağımlılığı olan bireyler üzerinden
edinildiği düşünüldüğünde madde kullanım riskinin Makyavelizm ile ilişkisini genel
popülasyonda inceleyen az sayıda araştırmanın olduğu söylenebilir. Ayrıca Makyavelizm
kişilik özelliğine sahip bireylerin bağımlılıklarını veya madde kullanımı davranışlarını
desteklemek ve kolaylaştırmak için manipülatif stratejilere başvurduğu söylenebilir (Stenason
ve Vernon, 2016).
Bu araştırmada karanlık üçlü kişilik özelliklerinden narsisizm madde kullanım riskine
ilişkin modeli yordamadığı için modelde yer edinmemiştir. Narsisizm ile madde kullanımı
arasında yapılan çalışmalar sıklıkla narsisizmin alt boyutlarından olan grandiyöz narsisizm ve
savunmacı narsisim üzerine odaklanmaktadır ve bu alt boyutların alkol ve madde kullanımı ile
ilişkilendirilmiştir (Bilevicius vd., 2019; Carter vd.; 2017; MacLaren ve Best, 2013; Stenason
ve Vernon, 2016). Yine patolojik düzeydeki narsisizm de alkol ve uyuşturucu kullanımı ve
bağımlılığı ile ilişkilendirilmektedir (Anlı vd., 2017; Can vd., 2017; Can ve Anlı, 2017; Kealy
vd., 2017; Mowlaie vd., 20016; Stinson vd., 2009). Patolojik olmayan örneklemler üzerinde
narsisizm ve madde kullanımı arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışma sayısının oldukça sınırlı
olduğunu söylemek mümkündür (Stenason ve Vernon, 2016). Bu araştırmada narsisizm ile
madde kullanımı arasında bir ilişkinin çıkmaması, araştırmada kullanılan ölçek alt boyutunun
patolojik narsisizm veya narsisizmin çeşitli alt boyutları yerine eşik altı narsisizmi ölçmesine
bağlanabilir.
Bu araştırmanın bulguları araştırmaya katılan çalışma grubundaki 195 kişi ile sınırlı
kalmaktadır. Daha geniş bir örneklem ile araştırmanın tekrarlanması bulguların
tekrarlanabilirliğinin incelenmesi için önem arz etmektedir. Ayrıca katılımcıların ölçeklere
verdikleri cevaplarda samimi ve içten oldukları varsayılarak araştırma yürütülmüştür. Elde
edilen bulgulara araştırmaya konu olan değişkenler ile sınırlı iken bu araştırma madde kullanım
riski ile karanlık üçlü arasındaki ilişkiyi etkileme potansiyeli olan çeşitli aracı değişkenler
kullanılarak da tekrar edilebilir. Yine bu değişkenler ile karma modelli araştırma desenleri
tasarlanıp madde kullanımı riski üzerine kurulan çeşitli modeller test edilebilir.
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Bu sonuçlar ışığında üniversite öğrencisi ve genç yetişkin olmanın getirdiği birtakım
krizlerle baş etmekte güçlük çeken bireylerden erkek olanlara, karanlık üçlü kişilik
özelliklerinden psikopati ve Makyavelizm örüntüsü sergileyenlere madde kullanımı gibi bir
riskli davranışa başvurmadan gerekli önleyici müdahaleleri yapmak, bu bireylerin hem fiziksel
hem de psikolojik sağlığı açısından önem arz edebilir. Yine bu kişilik özelliklerinin
belirginleştiği 11-17 yaş grubundaki bireyler ile benzer bir araştırma yürütülebilir veya bu
araştırma daha geniş bir örneklem üzerinde tekrarlanarak sonuçları yeniden değerlendirilebilir.
Madde kullanım riski için edinilen ortalama bir puan yerine ayrı ayrı sigara, alkol ve madde
kullanımı boyutları ile bu karanlık üçlü kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler incelenebilir.
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ÖZET
Bu çalışmada, rehabilitasyon desteği alan özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin sosyal ve duygusal
yalnızlık algılarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda özel
gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin; 1) en yoğun yaşadığı problemler 2) sosyal ve duygusal yalnızlığa
ilişkin yaşadıkları deneyimi nasıl adlandırdıkları 3) hangi ortam ve durumlarda sosyal ve duygusal
yalnızlıkla ilgili yaşadıkları deneyimlerin etkilendiği 4) sosyal ve duygusal yalnızlık durumunu hangi
nedenler ile ilişkilendirdikleri araştırılmak istenmiştir. Araştırma, nitel araştırma deseni kullanılarak
fenomenolojik çalışma modelinde tasarlanmıştır. Bu araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden
ve ailesinde rehabilitasyon desteği alan özel gereksinimli birey bulunan 31 ebeveyn katılmıştır.
Ebeveynlerin 26’sı kadın 5’i erkektir. Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme
formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler içerik analizi
yöntemi ile incelenmiş, belirli kodlar ve temalar oluşturularak kategorize edilmiştir. Araştırma
bulgularına göre özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin duygusal, akademik, sosyal, kişisel ve
teknik alanlarda problemler yaşadıkları tespit edilmiştir. En yoğun yaşadıkları problemlerin ise duygusal
problemler olduğu gözlenmiştir. Özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin sosyal ve duygusal
yalnızlığa ilişkin yaşadıkları deneyimi nasıl adlandırdıklarına ilişkin görüşleri incelendiğinde yalnızlık
hisseden ve yalnızlık hissetmeyen ebeveynlerin olduğu görülmüştür. Ebeveynlerin sosyal ve duygusal
yalnızlık hislerinin en çok ev ortamı ile ilgili durumlardan etkilendiği tespit edilmiştir. Sosyal ve
duygusal yalnızlığa ilişkin nedenler sorulduğunda ebeveynlerin yakınlık ihtiyaçlarının karşılanmaması,
bazı kişilik özellikleri, sosyal ilişki ağından uzakta olmaları ve çevresel faktörlerin etkili olduğu ifade
edilmiştir. Bununla birlikte yalnızlık durumunu deneyimlemeyen ebeveynlerin de olduğu bulunmuştur.
Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde önemli sosyal destek ağına sahip ebeveynlerin bulunması dikkat
çekici görülmektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ilgili literatür kapsamında tartışılmış ve
çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Rehabilitasyon, özel gereksinimli birey, sosyal ve duygusal yalnızlık.
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ABSTRACT
In this study, it is aimed to examine the opinions of parents of individuals with special needs who receive
rehabilitation support regarding their perceptions of social and emotional loneliness. For this purpose,
parents of individuals with special needs; 1) the most intense problems 2) how they name their
experience of social and emotional loneliness 3) in which environments and situations their experiences
with social and emotional loneliness are affected 4) the reasons for which they associate social and
emotional loneliness with were investigated. The research is designed in a phenomenological study
model using a qualitative research design. 31 parents who voluntarily agreed to participate in this study
and who had a special needs individual in their family participated. 26 of the parents are women and 5
are men. The semi-structured interview form prepared by the researcher was used as a data collection
tool. The data collected within the scope of the research were examined by content analysis method and
categorized by creating certain codes and themes. According to the research findings, it was determined
that the parents of individuals with special needs had problems in emotional, academic, social, personal
and technical fields. It has been observed that the most intense problems they experience are emotional
problems. When the opinions of the parents of individuals with special needs about how they call their
experiences of social and emotional loneliness were examined, it was seen that there were parents who
felt loneliness and did not feel loneliness. It has been found that parents' feelings of social and emotional
loneliness are most affected by situations related to the home environment. When the reasons for social
and emotional loneliness were asked, it was stated that the parents' closeness needs were not met, some
personality characteristics, being away from the social relationship network and environmental factors
were effective. However, it has also been found that there are parents who do not experience loneliness.
It is noteworthy that there are parents with important social support networks in the process of special
education and rehabilitation. The findings obtained as a result of the research were discussed within the
scope of the relevant literature and various suggestions were made.
Keywords: Rehabilitation, individual with special needs, social and emotional loneliness.
Önerilen atıf: Zafer, R. (2022). Rehabilitasyon desteği alan özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin sosyal ve duygusal
yalnızlık algılarının incelenmesi. Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 38-56.

39

Zafer
Rehabilitasyon Desteği Alan Özel Gereksinimli Bireylerin Ebeveynlerinin Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Algılarının
İncelenmesi

GİRİŞ
Özel gereksinimli bireyler tanımlanırken çoğu zaman, engelli veya yetersizliği olan kişi
şeklinde etiketlenmesine rağmen son zamanlarda bireyin ihtiyaç duyduğu desteğe vurgu yapan
“özel gereksinime sahip birey” kavramının kullanımı ön plana çıkmaktadır (Ulutaşdemir,
2007). Bu kavramın kullanılmasının sebeplerinden biri, bireyin karşılaşacağı olumsuz
etiketlemelerin önlenmeye çalışılmasıdır (Cavkaytar, Melekoğlu ve Yıldız, 2014). Örneğin
zihinsel engelli kavramının kullanımı ile bireyin engel durumuna dikkat çekilirken, özel
gereksinimli birey kavramının kullanımı ile bireyin ihtiyacı olan eğitime, desteğe ve ilgiye
dikkat çekilmektedir. Özel gereksinimli bireyler; zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim
özellikleri bakımından akranlarına göre anlamlı farklılıklar gösteren ve çeşitli gereksinimleri
olan bireylerdir (Kargın, 2004). En yaygın bilinen özel gereksinimlilik alanları: Özel öğrenme
güçlüğü, dil ve konuşma güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluk (otizm), dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu (DEHB), ortopedik (bedensel) yetersizlik, işitme yetersizliği, görme
yetersizliği, zihinsel yetersizlik, üstün (özel) yetenek, süreğen hastalıklar ve genetik
bozukluklardır (Yaralı, 2015). Özel gereksinim alanlarının desteklenmesinde benzer yanlar
bulunmakla beraber her bir alanın kendine özgü rehabilite edici yöntemleri bulunmaktadır. Bazı
bireylerde iki veya daha fazla alanda özel gereksinim durumu gözlenebilmektedir. Örneğin hem
yaygın gelişimsel bozukluk hem de dil ve konuşma güçlüğü aynı anda bireyde
bulunabilmektedir. Bireyde aynı anda bir arada bulunan yetersizlikler için “çoklu yetersizlik”
kavramı kullanılmaktadır (Kazu ve Yıldırım, 2021).
Özel gereksinimli bireyler; sosyal, duygusal, akademik ve ekonomik birçok sorunla
karşı karşıya kalabilmektedirler (Aydemir, 2021). Bu sorunlarla birlikte özel gereksinimli
bireylerin içinde yaşadıkları aile ortamında da birtakım sorunlar ortaya çıkabilmektedir (Genç,
2017). Özel gereksinimli bireye sahip ebeveynler, gereksinim durumunun ilk ortaya çıktığı
andan itibaren çeşitli problemlerle uğraşmak durumunda kalmakta ve desteğe ihtiyaç
duymaktadırlar (Oktar ve Yıldız, 2019). Özel gereksinimli bireye sahip ebeveynlerin diğer
ebeveynlere göre daha fazla iş yükü olduğu düşünülmektedir. Ebeveynlik sorumluluklarını
benimsemede ve özel gereksinim durumuna uyum sağlamada güçlük yaşayabilmektedirler
(Ytterhus, Wendelborg ve Lundeby, 2008). Ailedeki özel gereksinimli bireyin devamlı
ihtiyaçları ebeveynlerin yeniden uyumunu zorunlu hale getirmektedir. Hayatlarının büyük bir
kısmını özel gereksinimli bireyin ihtiyaçlarını karşılamakla geçirmektedirler. Bu durum
ebeveynlerde öfke, kaygı ve stres gibi birçok duyguyu da beraberinde getirmektedir (Aral ve
Gürsoy, 2009). Ebeveynlerin etkileşimde bulunduğu kişiler ve karşılıklı kurdukları iletişim
örüntüleri de bu duyguların yaşanmasında etkili olmaktadır. Ebeveynlerin yakın çevresindeki
kişilerin tutumları onları daha hassas bir hale getirebilmektedir (Şahin, 2021).
Ebeveynler açısından özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak; başa çıkılması gereken
ekonomik, sosyal ve duygusal sorunlar bakımından daha fazla yük anlamına gelmektedir
(Takuri, 2014). Bu yüzden rehabilitasyon desteği alan özel gereksinimli çocuğa sahip
ebeveynler pek çok sorunla karşı karşıya kalabilmektedir. Dışlanma (Akkök, 2003; Özmen ve
Çetinkaya, 2012), maddi zorluklar (Özgökçeler, 2006; Yazıcı ve Durmuşoğlu, 2017),
öğretmenlerin olumsuz tutumları (Yıkmış ve Bahar, 2002), psikolojik olarak kendilerini iyi
hissetmeme (Aral ve Gürsoy, 2009; Kaner, 2009) gibi sorunlar örnek olarak gösterilebilir. Bu
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sorunlardan birisinin de zamanının büyük bir kısmını özel gereksinimli çocuğu için harcayan
ebeveynlerin yaşadığı sosyal ve duygusal yalnızlık durumunun olduğu düşünülmektedir. Özel
gereksinimli çocuk sahibi olmak, ebeveynlerin kendilerini yetersiz veya yalnız hissetmesine
sebep olabilmektedir. Çünkü her ebeveyn normal gelişim gösteren bir çocuğa sahip olmak ister.
Fakat bu durum olmadığında ebeveynler, hayal kırıklığı yaşayarak kendi içlerine
kapanabilmektedirler (Baş, 2018).
Yalnızlık, kişinin yaşamak istediği ilişkiler ile yaşamakta olduğu sosyal ilişkilerin
tutarsızlık gösterdiği ve kişiyi rahatsız eden psikolojik bir durum olarak tanımlanmaktadır
(Perlman ve Peplau, 1981). Yalnızlığın, kişilerarası etkileşim ve ilişkilerin niteliğinin zayıf
olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir (Yılmaz ve Altınok, 2009). Her bireyin diğer
bireylerle yakınlık kurmaya ihtiyacı vardır ve bu yakınlık kurma ihtiyacını karşılayamadığında
birey kendini yalnız hissedebilmektedir. Yalnızlık, bireyin yaşı fark etmeksizin hayatın her
aşamasında yaşanabilecek psikolojik bir durumdur (Gürsoy, 2021). Yalnızlığın, sosyal
ilişkilerden alınan doyumun düşük ya da yetersiz olmasından kaynaklandığı ve yaşı, statüsü,
cinsiyeti fark etmeksizin her birey tarafından deneyimlenebileceği belirtilmektedir (Buluş,
1997).
Weiss (1973)’e göre; sosyal ve duygusal yalnızlık olmak üzere yalnızlığın iki türü
bulunmaktadır. Duygusal yalnızlık; bir bireyin başka bir bireyle bir yakınlık ya da bağ
kuramaması sonucunda meydana gelmektedir. Duygusal yalnızlık bir eşin, çocuğun ya da bir
sırdaşın kaybı sonucunda da meydana gelebilmektedir. Kişide zayıf konsantrasyon, tehlikeye
karşı ısrarcı uyanıklık ve yalnızlığa çözüm bulmaya yönelik çabalarını organize edememeyi
içeren bir endişe duygusu olarak deneyimlenebilmektedir. Duygusal tek bir bağ bile kurulmuş
olsa (yakın arkadaşlık ya da romantik ilişki) duygusal yalnızlık hissinin önlenebileceği
belirtilmektedir (Ernst ve Cacioppo 1999). Sosyal yalnızlık ise; bir bireyin destekleyici sosyal
ilişki ağından mahrum kalması sonucunda meydana gelmektedir. Bireyin çevresi ile
etkileşiminin yetersiz olduğu durumlarda sosyal yalnızlık hissedilebilmektedir (Akgül, 2020).
Arkadaşlar, kardeşler, akrabalar, komşular ve çocuklarla yaşanan iletişim kopukluğu, sosyal
gruplara ve etkinliklere katılım gösterememe gibi durumlar sosyal yalnızlıkla
ilişkilendirilmektedir (Dugan ve Kivett, 1994). Sosyal yalnızlık durumu bireylerin;
savunmasızlık, gerginlik ve can sıkıntısı duygularını yaşamalarına sebep olabilmektedir (Weiss,
1973).
Çağımızda değişen toplum, kültür ve aile yapısı, teknolojik gelişmeler, insan hayatının
süresinin uzaması, kentleşme, yabancılaşma ve sosyal izolasyon kişilerin daha yoğun bir
yalnızlık durumu yaşamasına neden olabilmektedir (Akgül, 2020). Kişisel özellikler ve kişiye
ait bazı inançların da yalnızlığa neden olabileceği belirtilmektedir (Gürsoy, 2021). Bununla
birlikte, birey yalnızlık durumunu kendisi tercih ediyor ve bu durumdan keyif alıyor da olabilir
(Lykes ve Kemmelmeir, 2014). Bireyin yalnız hissedip hissetmediğinin hemen anlaşılması ve
dışarıdan tam olarak tespit edilmesi kolay olmamaktadır. Bireyin bu duyguyu ya da durumu
yaşayıp hissettiklerini ifade ettiği ölçüde anlamamız mümkün olabilmektedir.
Özel gereksinimli bireye sahip ebeveynlerin sosyal ilişkilerinde kopukluklar meydana
geldiği için etkinliklere katılımda azalma ve yalnızlık yaşama durumunda artış olduğu
belirtilmektedir (Sungur-Bozdoğan, 2011). Özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin
41

Zafer
Rehabilitasyon Desteği Alan Özel Gereksinimli Bireylerin Ebeveynlerinin Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Algılarının
İncelenmesi

yaşadığı sosyal izolasyon düşünüldüğünde muhtemel bir sonuç olarak sosyal ve duygusal
yalnızlık yaşadıkları ve yetersiz sosyal destek algıladıkları tespit edilmiştir (Durmuş ve
Yeşilyaprak, 2019). Sarıhan (2007)’ın yaptığı bir araştırmada, özel gereksinimli bireylerin
ebeveynlerinin yalnızlık puanlarının normal gelişim gösteren bireylerin ebeveynlerinin
yalnızlık puanlarından daha yüksek çıktığı sonucuna ulaşmıştır. Özel gereksinimli bireyler
sosyal hayatta; ötekileştirme, dışlama, acıma, küçümseme, dalga geçme, ayrımcılık gibi
durumlara maruz kalabilmektedirler. Bu tarz olumsuz durumlar özel gereksinimli bireylerin
günlük hayatını büyük ölçüde etkilemektedir (Gencer, 2019). Bütün bunların sonucunda
toplumla uyum problemlerinin meydana geldiği, özel gereksinimli birey sahibi ebeveynlerin
bundan utanabildiği, toplumun bu bireylere yönelik etiketleyici söz ve davranışları nedeniyle
öfkelenebildiği, çevresi tarafından suçlandığı, çocuğunun engelinden dolayı kendisinde
yetersizlik hissettiği, toplumdaki statüsünü kaybettiğini düşündüğü ve bu sebeplerden dolayı
toplumla ilişkilerini sınırlandırdığı dile getirilmektedir (Dönmez vd., 2001).
Özel gereksinimli bireye sahip ebeveynlerin, çocuklarına gösterilen bu olumsuz tutum
ve davranışlara engel olabilmek adına kendilerini sosyal çevrelerinden izole ettikleri
gözlenmiştir (Buluş ve Ersoy, 2019). Bu çalışmada rehabilitasyon desteği alan özel
gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin sosyal ve duygusal yalnızlık algılarına ilişkin
görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaçtan hareketle aşağıda verilen alt
amaçlara cevap aranmıştır.
1. Özel eğitim ve rehabilitasyon süreci boyunca özel gereksinimli bireylerin ebeveynleri
tarafından en yoğun yaşanan problemler neler oldu?
2. Özel gereksinimli bireylerin ebeveynleri sosyal ve duygusal yalnızlığa ilişkin
yaşadıkları deneyimi nasıl adlandırmaktadırlar?
3. Hangi ortam ve durumlar özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin sosyal ve
duygusal yalnızlıkla ilgili yaşadıkları deneyimleri etkilemektedir?
4. Sosyal ve duygusal yalnızlık durumu özel gereksinimli bireylerin ebeveynleri tarafından
hangi nedenler ile ilişkilendirilmektedir?
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan fenomenolojik (olgubilim)
çalışma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmada, bir problem ya da konuya yüklenen
anlamların keşfedilmesi amaçlanır. Çalışmaya katılan katılımcıların bir problem ya da konuyu
hangi bağlamda ele aldıkları anlaşılmaya çalışılır (Creswell, 2012). Fenomenolojik yöntem ise
katılımcıların neyi nasıl deneyimlediklerinin detaylı betimlemesine doğru ilerleyen sistematik
bir süreçtir. Araştırılmak istenen fenomen (olgu) hakkında daha iyi anlamlar çıkarmaya
yardımcı olan bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu çalışmada, sosyal ve duygusal
yalnızlık bir fenomen olarak belirlenmiş ve rehabilitasyon desteği alan özel gereksinimli
bireylerin ebeveynlerinden oluşan katılımcı grubunun bu fenomeni nasıl deneyimledikleri
derinden incelenmeye çalışılmıştır.
Katılımcılar
Nitel araştırmalarda çalışma grubunun belirlenmesinde katılımcıların evreni temsil etme
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gücünden ziyade araştırma konusuna uygunluk önemli görülmektedir (Baltacı, 2018). Bu
çalışmanın katılımcı grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden, maksimum
çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik örneklemesinde amaç,
birtakım genellemelere ulaşmak için bu çeşitliliği sağlamak değil aksine; çeşitlilik gösteren
durumlar arasından önemli ortak örüntüleri ve anlamları belirlemektir (Yıldırım ve Şimşek,
2016). Bu çalışmaya, İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde bulunan özel gereksinimli çocuğa sahip
31 ebeveyn gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’de yer
almaktadır.
Tablo 1. Katılımcılara ait demografik bilgiler
Değişkenler
Cinsiyet
Eğitim Düzeyi

Aile Tipi

Ailedeki özel gereksinimli birey sayısı

Kategori
Kadın
Erkek
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Okuma-Yazma bilmiyor
Çekirdek
Geniş
Tek ebeveynli
Üvey anne babalı
Yeniden yapılanmış
Bir
İki
Üç
Dört ve üzeri

Toplam

Frekans
26
5
14
5
7
4
1
24
2
5
24
5
2
31

Çalışmaya katılan özel gereksinimli bireye sahip ebeveynlerin 26’sı kadın 5’i erkektir.
Bu ebeveynlerden 14’ü ilkokul mezunu, 5’i ortaokul mezunu, 7’si lise mezunu, 4’ü üniversite
mezunu, 1’i ise okuma-yazma bilmemektedir. Ebeveynlerin 24’ü çekirdek aileye, 2’si geniş
aileye, 5’i tek ebeveynli aileye sahiptir. Bir özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveyn sayısı 24
iken iki özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveyn sayısı 5 ve üç özel gereksinimli çocuğa sahip
ebeveyn sayısı 2 olarak bulunmuştur.
Veri Toplama Aracı
Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan, çalışmanın amacına yönelik açık
uçlu soruların yer aldığı “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılarak ve görüşme
(mülakat) tekniğinden yararlanılarak toplanmıştır. Bu form iki kısımdan oluşmaktadır. İlk
kısımda, özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin demografik özelliklerine ilişkin sorular;
ikinci kısımda ise özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin sosyal ve duygusal yalnızlık
algılarına ilişkin sorular bulunmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanırken ilk
olarak, çalışmanın konusu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Güncel araştırmalar
incelenmiş ve çalışmanın amacına uygun hazırlanan açık uçlu sorularla örnek bir form
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oluşturulmuştur. Soruların geçerliliğini sağlamak amacıyla rehberlik ve psikolojik danışmanlık
alanından iki akademisyenin uzman görüşü alınmıştır. Daha sonra üç katılımcı ile pilot
uygulama yapılarak anlaşılmayan, yanlış anlaşılan ya da karıştırılan sorular revize edilmiş ve
yarı yapılandırılmış görüşme formunun son şekli hazırlanmıştır.
Verilerin Toplanması
Veri toplama aracının son şekli hazırlandıktan sonra, İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde
ikamet etmekte olan çocuğu rehabilitasyon merkezinden destek eğitim alan ve rapor yenilemek
için rehberlik ve araştırma merkezine başvuran ebeveynlerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Bu görüşmelerde öncelikle, özel gereksinimli bireyin eğitim ihtiyaçları ile ilgili işlemler
tamamlanmış, bireyin görüşme odasından çıkması rica edilmiş, daha sonra ebeveynlere
yapılması planlanan çalışma hakkında bilgi verilmiş ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı
kabul eden ebeveynlerden imzalı onam alınarak veri toplama aracındaki sorular sorulmaya
başlanmıştır. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler esnasında ebeveynlerin açık uçlu sorulara
verdikleri yanıtlar, herhangi bir ses ya da video kaydı alınmadan form üzerine yazılarak
kaydedilmiştir. Bu görüşmeler Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde özel eğitim
inceleme odalarında gerçekleştirilmiştir. Her bir katılımcı ile 25-30 dakika görüşülmüştür.
Çalışma ile ilgili soruları olan katılımcılara görüşmenin bitiminde ayrıca vakit tanınarak gerekli
açıklamalar yapılmıştır.
Katılımcıların formdaki sorulara ilişkin yanıtları içtenlikle verdikleri varsayılmaktadır.
Bilimsel araştırma etik kurallarına uyularak çalışma tasarlanmış, yalnızca gönüllü katılımcılar
çalışmaya dahil edilmiş ve katılımcılara çalışmanın amacı, yöntemi, içeriği hakkında ve kişisel
verilerin gizli tutulacağına dair bilgi verilmiştir.
Verilerin Analizi
Bu çalışma kapsamında toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.
İçerik analizi yönteminde olguların kökenine odaklanılarak verilerin altında yatan kavramlar ve
bu kavramlar arasındaki ilişkiler ortaya çıkartılmaktadır (Baltacı, 2019). Çalışmadan elde
edilen veriler belirli kodlar oluşturularak kategorize edilmiştir. Oluşturulan kodlardan yola
çıkılarak benzer anlamlara göre temalar belirlenmiştir. Bu kodlama ve tema belirleme yolu ile
anlamlı bir bütüne ulaşmak amaçlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Oluşturulan kodların
tekrarlanma sayısı ile de frekanslar belirlenmiştir. Çalışmaya katılan katılımcıların görüşme
formları “K1, K2, K3……K31” şeklinde numaralandırılmıştır.
Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği
Nitel araştırmalarda incelenen fenomenin tüm özelliklerine yoğunlaşmak ve araştırma
problemini bir bütün olarak ele almak önemli geçerlik ölçütleridir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
Çalışma tasarlanırken ve görüşme soruları yazılırken bu duruma dikkat edilmiştir. Bununla
birlikte, katılımcılarla görüşürken “Bunu mu belirtmek istediniz?” ya da “Sözlerinizden bunu
mu anlamalıyım?” gibi geri dönüşlerle katılımcı teyidi alınarak geçerliğe olumlu katkıda
bulunulmuştur. Katılımcı teyidi almak geçerliği sağlama yollarından birisidir (Baltacı, 2019).
Elde edilen verilerin başka bir uzman tarafından incelenmesi, yani meslektaş ya da uzman
teyidinin sağlanması geçerliği artırmaktadır (Denzin ve Lincoln, 2008).
44

Zafer
Rehabilitasyon Desteği Alan Özel Gereksinimli Bireylerin Ebeveynlerinin Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Algılarının
İncelenmesi

Araştırmanın güvenirliğinin sağlanması amacıyla katılımcılar açık bir şekilde belirtilmiş ve
toplanan veriler araştırmacının yargılarından bağımsız olarak şeffaf bir şekilde kaydedilmiştir.
Çalışmanın araştırmacının şahsi fikirlerinden etkilenmemesi, araştırma yönteminin ve
katılımcıların detaylandırılması ve farklı uzmanlardan analiz sürecinde destek alma güvenirliği
sağlama yollarındandır (Baltacı, 2019).
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde, rehabilitasyon desteği alan özel gereksinimli bireylerin
ebeveynlerinin sosyal ve duygusal yalnızlık algılarına ilişkin görüşleri yer almaktadır.
Araştırmanın 1. alt amacındaki “Özel eğitim ve rehabilitasyon süreci boyunca özel gereksinimli
bireylerin ebeveynleri tarafından en yoğun yaşanan problemler neler oldu?” sorusuna ilişkin
tema, kod ve frekans içerikleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Özel Eğitim ve rehabilitasyon süreci boyunca özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin en
yoğun yaşadıkları problemlere ilişkin görüşleri
Tema
Kod
Frekans
Duygusal Problemler
Üzüntü
24
Kaygı
18
Kabullenememe
6
Öfke
4
Sitem
1
Stres
7
Umutsuzluk
4
Şaşkınlık
1
Akademik Problemler
Sık öğretmen değişikliği/Uyum zorluğu
6
Derslere yardım etme konusunda yaşanan yetersizlik
6
Derslere karşı ilgisizlik durumu ile baş etmede güçlük
12
Rehabilitasyona gitme konusunda yaşanan isteksizlik
8
Sosyal Problemler
Dışlanma
4
Sosyal izolasyon
5
Sosyal bir ortama girmekte yaşanan güçlükler
5
Kişisel Problemler
Duygusal-davranışsal problemler yaşama
5
Olumlu davranışları kazanmada yaşanan güçlükler
4
Teknik Problemler
Hastane ve rapor süreçleri ile ilgili yaşanan güçlükler
7
RAM’a ulaşmakta yaşanan güçlükler
2
Rehabilitasyon merkezlerinin servislerinin yetersiz olması
4
Okul, hastane veya Rehabilitasyon Merkezinden Yapılan
3
yönlendirmelerin yetersiz olması

Katılımcıların yanıtlarına ilişkin oluşturulan kodlar ve temalar incelendiğinde, özel
eğitim ve rehabilitasyon sürecinde en yoğun yaşanan problemlerin duygusal problemler olduğu
görülmektedir. Üzüntü, kaygı, kabullenememe gibi duygusal problemlerin çok sık yaşandığı
gözlenmiştir. Akademik problemlere bakıldığında, özel gereksinimli bireyin derslere karşı
ilgisizlik durumu ile baş etmede birtakım güçlükler yaşandığı belirtilmiştir. Sosyal
problemlerde, ebeveynlerin sosyal bir ortama girmekte güçlük çektiği ve kendilerini izole ettiği
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sonucuna ulaşılmıştır. Kişisel problemlerde, ebeveynlerin duygusal-davranışsal problemler
yaşadığı ve olumlu davranışları kazanmada zorlandığı tespit edilmiştir. Teknik problemlerde
ise en çok hastane ve rapor süreçleri ile ilgili güçlükler yaşandığı ifade edilmiştir.
Katılımcıların 1. alt amaca ilişkin soruya verdikleri yanıtlardan bazı örnekler:
“Çocuğumun durumunu iki yaşına yakınken öğrendik. Konduramadım. Rehabilitasyon nedir
bilmiyordum, bizi oraya yönlendirdiler. Çok üzüldüm. Tek başına kaldığım zamanlar oldu neden benim
çocuğum diye öfkelendim, sitem ettim. Rehabilitasyona giderken servis sıkıntısı yaşadık. Çocuğum
ağlıyordu rehabilitasyona gitmek istemiyordu. Sürekli öğretmeni değiştiği için alışmakta zorluk
yaşıyordu. Yaşı büyüyüp alışmaya başlayınca daha istekli gitti.” (K28 numaralı katılımcı).
“Kötü hissettim. Depresyon ve panik atak oldum hatta devam ediyor, ilaç kullanıyorum.
Çocuğum komutlara uymaya başladığında umutlandım ama ameliyat süreci olunca tekrar gerileme
olacak mı diye korkmaya, kaygı duymaya başladım. Bununla birlikte, çocuğun öğretmene ve okula
alışması zor oldu. Çocuğumu doktor kontrolüne götürürken yabancı bir adam çocuğuma bağırdı o an
çok öfkelendim.” (K31 numaralı katılımcı).

Araştırmanın 2. alt amacındaki “Özel gereksinimli bireylerin ebeveynleri sosyal ve
duygusal yalnızlığa ilişkin yaşadıkları deneyimi nasıl adlandırmaktadırlar?” sorusuna ilişkin
tema, kod ve frekans içerikleri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin sosyal ve duygusal yalnızlığa ilişkin yaşadıkları
deneyimi nasıl adlandırdıklarına ilişkin görüşleri
Tema
Kod
Frekans
Yalnızlık Hissetme
Tek başına hissetme
12
Çaresiz Hissetme
4
Ev, okul, hastane ile ilgili işlere yetişmekte zorluk
12
Maddi destekten yoksun olma
5
Yalnız hissedip bu duruma engel olmaya yönelik
1
girişimlerde bulunma
Yalnızlık Hissetmeme
Aile desteği
21
Akraba desteği
8
Arkadaş/Komşu desteği
12
Diğer özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin desteği
8
Çocuğun özel durumunun çevre tarafından bilinmemesi
3
Rehabilitasyon merkezi görevlilerinin desteği
9

Özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerine sosyal ve duygusal yalnızlığa ilişkin
deneyimleri sorulduğunda kimi ebeveynlerin yalnızlık hissettiği kimilerinin ise yalnızlık
hissetmedikleri bulunmuştur. Yalnızlık hissettiğini ifade eden ebeveynlerin sosyal ve duygusal
yalnızlığı; tek başına hissetme, çaresiz hissetme, ev, okul, hastane ile ilgili işlere yetişmekte
zorluk hissetme, maddi destekten yoksun hissetme ve yalnızlığı engellenmesi gereken bir
duygu olarak adlandırdıkları bulunmuştur. Yalnızlık hissetmediğini ifade eden ebeveynlerin
ise; aileden, arkadaşlarından/komşularından, akrabalarından, diğer özel gereksinimli bireylerin
ebeveynlerinden ve rehabilitasyon merkezindeki görevlilerden destek aldığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bununla birlikte, yalnızlık hissetmediğini ifade eden ebeveynlerin bir kısmı
çocuğunun özel durumunu çevreden gizlediğini belirtmiştir.
Katılımcıların 2. alt amaca ilişkin soruya verdikleri yanıtlardan bazı örnekler:
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“Kurumdaki herkes destek oluyor, fizyoterapistimizden çok memnunuz. Aile gibiyiz. Kendi ailem
bana hep destek oluyor, onun hiçbir şeyi yok sen kendi kendine büyütüyorsun diyorlar. Beni
rahatlatıyorlar. Arkadaşlarım ve komşularım var onlar da bana destek oluyorlar. Ev içinde de eşim,
büyük oğlum ve kızım bana hep yardımcı olurlar.” (K13 numaralı katılımcı).
“Yanımda kimse olmadı. Bu süreçte kendimi yalnız hissettim. Akrabalarımın hepsi şehir
dışında. Annem ve abim vardı bana yardımcı olan onlar vefat edince dünya başıma yıkıldı. Üç gün
arayla ikisi de vefat edince kendimi tamamen yalnız hissettim. (K14 numaralı katılımcı).

Araştırmanın 3. alt amacındaki “Hangi ortam ve durumlar özel gereksinimli bireylerin
ebeveynlerinin sosyal ve duygusal yalnızlıkla ilgili yaşadıkları deneyimleri etkilemektedir?”
sorusuna ilişkin tema, kod ve frekans içerikleri Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin sosyal ve duygusal yalnızlıkla ilgili yaşadıkları
deneyimleri etkileyen ortam ve durumlara ilişkin görüşler
Tema
Kod
Frekans
Ev ortamı ile ilgili durumlar
Evde tek olduğumda
11
Evde diğer aile üyeleri olduğunda
4
Ev dışındaki ortam ve durumlar
Hastanede
4
Okulda
5
Yolda (Bir yerden bir yere giderken)
7
Parkta
1
Rehabilitasyon merkezinde
2
Sosyal ortam ve durumlar
Aile üyeleri ile anlaşmazlık yaşandığında
4
Çevredeki kişiler olumsuz tutum sergilediğinde
8
Ekonomik durumlar
İşten izin alma konusunda zorluk yaşandığında
4
İki işte birden çalışıldığında
2
Geçim sıkıntısı yaşandığında
6
Özel ders ve rehabilitasyon alınamadığında
1
Böyle bir ortam ve durum olmadı Yalnız hissettiğim bir ortam ve durum yok
6
Çocuğuma her türlü imkanı sağladım
5
Çevremde daima beni destekleyen kişiler oldu
5

Özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerine sosyal ve duygusal yalnızlıkla ilgili
yaşadıkları deneyimi etkileyen ortam ve durumlar sorulduğunda; ev ortamı ile ilgili durumların,
ev dışındaki ortam ve durumların, ekonomik durumların sosyal ve duygusal yalnızlığa etki
ettiği bulunmuştur. Bununla birlikte, sosyal ve duygusal yalnızlığa etki eden bir ortam ve durum
olmadığını ifade eden katılımcılar da olmuştur. Ebeveynlerin evde tek olma durumlarının
sosyal ve duygusal yalnızlık algılarına daha fazla etki ettiği görülmektedir. Ev dışı ortamlardan
da en çok yolda (özel gereksinimli çocuğu ile bir yerden bir yere giderken) sosyal ve duygusal
yalnızlık hissedildiği belirtilmektedir.
Katılımcıların 3. alt amaca ilişkin soruya verdikleri yanıtlardan bazı örnekler:
“Çocuğum büyümeye geç başladı. Bazı şeyleri yeni yeni öğreniyor ama şimdi beni odasına bile
almıyor. Hatta bazen evden çıkarmaya çalışıyor. Kardeşleri geldiği zaman değil ama diğer zamanlarda
evde gerçekten yalnız kalıyorum ve evde bunalıyorum. Rehabilitasyonda ya da başka bir yerde sorun
yaşamıyoruz. Sadece evde kızımla tek kaldığımda yalnız hissediyorum.” (K1 numaralı katılımcı).
“Çevremdekiler yardımcı olmayıp da kızımı eleştirdiklerinde çok yalnız hissettim.
Çevremdekiler insanın yüzüne karşı eksikliklerini söylediklerinde kötü hissediyorum. Pandemiden
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dolayı kimse ile görüşüp toplandığım bir yer olmadı. Özellikle bana yalnız hissettiren yer olmadı.” (K12
numaralı katılımcı).

Araştırmanın 4. alt amacındaki “Sosyal ve duygusal yalnızlık durumu özel gereksinimli
bireylerin ebeveynleri tarafından hangi nedenler ile ilişkilendirilmektedir?” sorusuna ilişkin
tema, kod ve frekans içerikleri Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Özel gereksinimli bireylerin ebeveynleri tarafından sosyal ve duygusal yalnızlık durumunun
ilişkilendirildiği nedenlere ilişkin görüşler
Tema
Kod
Frekans
Yakınlık ihtiyacının
Sorunlu aile ilişkileri
6
karşılanmaması
Boşanma veya kayıp durumu
4
Kişilik özellikleri
Yetersizlik duygusu
8
Alıngan/Kırılgan kişilik yapısı
5
Düşük özgüven
4
Güven eksikliği
2
Zayıf sosyal beceriler
9
Sosyal ilişki ağından uzakta olma
Pandemi sebebi ile sosyal ortamlardan kopma
5
Aile üyelerinin farklı yerde olması
2
Akrabaların farklı yerde olması
1
Arkadaşların farklı yerde olması
3
Çevresel faktörler
Özel eğitime ilişkin yeterli bilgi edinememe
4
Etraftaki kişilerin özel gereksinimli birey
10
hakkında yargılayıcı sorular yöneltmesi
Herhangi bir nedenle
Yalnızlık hissetmeme
6
ilişkilendirmeme
Yalnızlığa sebep olan nedenleri fark edememe
2

Sosyal ve duygusal yalnızlık durumunun nedenleri incelendiğinde özel gereksinimli
bireylerin ebeveynleri tarafından; yakınlık ihtiyacının karşılanmaması, kişilik özellikleri, sosyal
ilişki ağından uzakta olma ve çevresel faktörler gibi nedenlerle ilişkilendirildiği görülmektedir.
Yalnızlık hissetmeyen veya yalnızlığa sebep olan nedenleri fark edemeyen ebeveynlerin ise
sosyal ve duygusal yalnızlık durumunu herhangi bir nedenle ilişkilendirmediği bulunmuştur.
En çok ilişkilendirilen nedenlere baktığımızda, kişilik özelliklerinden zayıf sosyal beceriler ve
çevresel faktörlerden etraftaki kişilerin özel gereksinimli birey hakkında yargılayıcı sorular
yöneltmesi kodları karşımıza çıkmaktadır.
Katılımcıların 4. alt amaca ilişkin soruya verdikleri yanıtlardan bazı örnekler:
“Yalnızlık hissetmemin sebebi kendi kişilik özelliklerimle alakalı. Yetersizlik ve değersizlik
duygularını yaşamamla alakalı.” (K19 numaralı katılımcı).
“Tercih ettiğim bir yalnızlık durumu bu. Rehabilitasyon merkezindeki velilerle daha iyi iletişim
kurabiliyoruz. Aynı sorunları yaşadığımız için birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Yalnızlık durumumun
nedeni çevremdekilerin beni anlamamaları. Kendi akrabalarım bile bana kötü gözlerle bakıyor. Bu
çocuk neden böyle diye soruyorlar. Bu şekilde düşünmelerinden rahatsız oldum ve yalnız kalmak
istedim.” (K21 numaralı katılımcı).

Katılımcıların cevaplarına ilişkin bulgular değerlendirildiğinde; özel gereksinimli
bireylerin ebeveynlerinin özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde çeşitli alanlarda problemler
yaşadıkları, sosyal ve duygusal yalnızlık hissetme durumunu farklı şekillerde deneyimledikleri,
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ebeveynlerin sosyal ve duygusal yalnızlık hissetmelerini etkileyen durum ve ortamların
birbirinden farklı olduğu ve özel gereksinimli bireylerin ebeveynleri tarafından sosyal ve
duygusal yalnızlık durumunun ilişkilendirildiği nedenlerin çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir.
Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde kendisini yalnız, çaresiz, kaygılı, tek başına hisseden
ebeveynlerin yanı sıra; yalnız hissetmeyen, sosyal destek ağına sahip olan, kendisini rahat ifade
edebilen ve anlaşıldığını hisseden ebeveynlerin de olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
TARTIŞMA
Bu çalışmada rehabilitasyon desteği alan özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin
sosyal ve duygusal yalnızlık algılarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda öncelikle ebeveynlerin özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde en sık
karşılaştıkları problem alanları belirlenmiştir. Ebeveynler en çok duygusal problemler
yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynler çocuğunun özel
durumunu ilk öğrendiklerinde önemli bir travma ve duygu yoğunluğu yaşayabilmektedirler
(Şen Ün ve Akgül, 2022). Daha sonra bu durumu kendilerine ve çevrelerine kabul ettirmeye
çalışmaktadırlar (Genç, 2017). Bu çalışmada, özel gereksinimli bireylerin ebeveynleri
tarafından en çok üzüntü, kaygı, kabullenememe, öfke, stres, umutsuzluk, şaşkınlık ve sitem
gibi duyguların yaşandığı bulunmuştur. Literatüre baktığımızda da üzgünlük, şaşkınlık, acı,
mutsuzluk ve depresyonun ebeveynlerde en yoğun gözlemlenen duygusal problemler olduğu
sonucu karşımıza çıkmaktadır (Özkan-Bardakcı ve Kutluata, 2021). Ebeveynlerin özellikle en
yoğun yaşadığı duygunun üzüntü olduğu sonucu literatürle de uyuşmaktadır (Karakuş ve
Kırlıoğlu, 2019; Özkan-Bardakcı ve Kutluata, 2021). Ayrıca ebeveynlerin özel eğitim süreci
hakkında yetersiz bilgiye sahip olması ve bireyin ek sağlık problemlerinin bulunması da
ebeveynlerin birtakım duygusal sorunlar yaşamasında etkili olmaktadır (Cavkaytar ve Özen,
2010). Sağlık problemlerinin aile bütçesine bir yük getirmesi, ebeveynlerin sürekli hastaneye
gitmek zorunda kalması birbirlerine vakit ayıramamasına ve sosyal çevreden izole olmalarına
sebep olabilmektedir (Schaaf vd., 2011). Bu gibi durumlar ebeveynlerin kişiler arası
ilişkilerinde geri çekilme, içe kapanma, yalnız kalma gibi sorunlara neden olabilmektedir.
Özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin sosyal ve duygusal yalnızlığa ilişkin
yaşadıkları deneyimi nasıl adlandırdıklarına ilişkin görüşleri incelendiğinde yalnızlık hisseden
ve yalnızlık hissetmeyen ebeveynlerin olduğu sonucu karşımıza çıkmaktadır. Yalnızlık
hissetmediğini belirten ebeveynlerin en çok ailelerinden destek aldıkları belirtilmiştir. Aile
üyelerinin birbirine sağladığı destek özel eğitim sürecinde oldukça önemlidir (İlkay, 2021). Aile
üyelerinin karşılaştığı problemler yaşamlarını olumsuz etkiliyor olsa da aile üyeleri tarafından
paylaşılan güçlüklerin aileyi birbirine bağladığına inanılmaktadır (Özkan-Bardakcı ve Kutluata,
2021). Rehabilitasyon desteği alan özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinde görülen aile
desteğinin, sosyal ve duygusal yalnızlık hissini azalttığı ve uyum becerilerini arttırdığı farklı
çalışmalarda da belirtilmektedir (Ersoy ve Çürük, 2009; Greeff, Vansteenwengen ve Ide, 2006;
Kaner ve Bayraklı, 2009; Karadağ, 2009). Bu çalışmada özellikle eşlerin ve çocukların birbirine
olan desteği aile desteğini oluşturmaktadır. Aile içi desteğin olduğunu dile getiren katılımcıların
daha az yalnız hissettikleri ve daha az duygusal problem yaşadıkları tespit edilmiştir.
Ebeveynler, çocuğunun özel durumunu çevreden gizleme ihtiyacı duyabilmektedirler
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(Cavkaytar ve Özen, 2010). Çevre tarafından etiketlenme korkusu, etraftaki insanların acıyan
bakışları, bireyin yetersizlik alanı ve özel eğitim ile ilgili merak dolu sorular sormaları
ebeveynlerin sosyal hayattan izole olmalarına neden olabilmektedir (Özşenol vd., 2003).
Ebeveynlerin yalnızlık hissetmeme durumunun nedeninin bu olabileceği düşünülmektedir.
Ebeveynlerde, tercih edilen ya da zorunlu kalınan bir yalnızlık algısı meydana gelmiş olabilir.
Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynler bir yandan çocuğunun bu özel durumuna
uyum sağlamaya çalışırken diğer yandan da güçlük durumunun beraberinde getirdiği maddi
sıkıntılarla da baş etmek zorunda kalmaktadır (Ersoy ve Çürük, 2009). Bu çalışmada da özel
gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin sosyal ve duygusal yalnızlıkla ilgili yaşadıkları
deneyimleri etkileyen ortam ve durumlara baktığımızda ekonomik durumlardan en çok “geçim
sıkıntısı yaşandığında” kodunun tekrar ettiği görülmektedir. Ebeveynlere sağlanan maddi
desteğin onların stres düzeyini azaltmakta etkili olduğu saptanmıştır (Cameron ve Armstrong,
1991). Ebeveynlerin düşük gelirli olması ve çocuğuna yeterli desteği sağlayamadığını
hissetmesi durumunda stresle başa çıkamadığı, yalnızlaştığı ve baş etme stratejileri
geliştiremediği görülmektedir. Bunun yanında, sosyal ortam ve durumlardan “çevredeki kişiler
olumsuz tutum sergilediğinde” kodunun da çok sık tekrar ettiği görülmektedir. Bu bulgu da
literatürle örtüşmekte olup yakın çevrenin olumsuz tutum ve davranışlarının ebeveynlerin stres
düzeyini ve yalnızlık algılarını etkilediği belirtilmektedir (Yavuz ve Gümüşkaya, 2021).
Ebeveynlerin, çocuklarını okula ya da rehabilitasyon merkezine götürürken çeşitli zorluklar
yaşadıklarını, ulaşımda sorun yaşadıklarını, özel gereksinimli çocukların tek başlarına bir
yerden bir yere gidemediklerini bulgulayan araştırma sonucu ile (Kot, Sönmez ve Eratay,
2018); yalnızlık hissettiğini ve bu yalnızlık deneyimini etkileyen ortam ve durumun “yolda (bir
yerden bir yere giderken)” şeklinde kodlayan katılımcılara ilişkin araştırma bulgumuz paralellik
göstermektedir.
Özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin sosyal ve duygusal yalnızlık durumlarının
nedenleri araştırıldığında çevresel faktörlerin oldukça etkili olduğu gözlenmiştir. Çevresel
faktörlerden en sık tekrar eden kodun ise “etraftaki kişilerin özel gereksinimli birey hakkında
yargılayıcı sorular yöneltmesi” olduğu tespit edilmiştir. Bu konuyla ilgili yapılan bir
araştırmada; özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin, çocuklarına karşı aşağılayıcı, küçük
düşürücü sorular sorulması ve dışlayıcı tavırların bulunması nedeniyle kendilerini sosyal
çevreden izole ettikleri sonucuna ulaşılmıştır (Buluş ve Ersoy, 2019). Başka bir araştırmada da
özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynleri en olumsuz etkileyen durumun, diğer bireylerin
özel gereksinimli bireye karşı kullanmış oldukları incitici sözler ve bakışlar olduğu tespit
edilmiştir (Bardakcı ve Kutluata, 2021). Sosyal ve duygusal yalnızlığa etki ettiği belirtilen
çevresel faktörler teması ile ilişkili bir diğer kod da “özel eğitime ilişkin yeterli bilgi
edinememe” yanıtı olmuştur. Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin, çocuğun tanısı ve
özel eğitim süreci ile ilgili bilgi edinmede zorluklar yaşadığı, yeterli ve güvenilir kaynaklara
ulaşamadığı, çocuklarının eğitimleri ile ilgili herhangi bir yönlendirme yapılmadığı için çeşitli
problemler yaşadıkları belirtilmektedir (Kot, Sönmez ve Eratay, 2018).
Bu çalışmada, rehabilitasyon desteği alan bireylerin ebeveynlerinin sosyal ve duygusal
yalnızlık algıları incelenmiştir. Sonuçta; ebeveynlerin en yoğun yaşadıkları problemler, sosyal
ve duygusal yalnızlığı nasıl adlandırdıkları, sosyal ve duygusal yalnızlığı hangi ortam ve
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durumların etkilediği ve sosyal ve duygusal yalnızlığın nedenleri tespit edilmiştir. Bu
doğrultuda, rehabilitasyon desteği alan özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerine gerek
gittikleri kurumlarda gerekse belediyeler tarafından sağlanabilecek ruh sağlığı hizmetlerinde
sosyal ve duygusal yalnızlığı önlemeye yönelik çalışmalar yapılmasının ve ebeveynlerin sosyal
destek ağlarının genişletilmesinin etkili olacağı düşünülmektedir. Sosyal ve duygusal yalnızlığı
önlemede ise rehabilitasyon desteği alan özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin, yalnızlığı
hangi durumlarla ve nedenlerle ilişkilendirdiğine odaklanılması gerektiği düşünülmektedir.
Aşağıda, araştırma bulguları doğrultusunda birtakım öneriler sunulmuştur.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Özel gereksinimli bireylerin, özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde teknik aksaklıklar
yaşamaması adına hastane randevusu bulma, servis, ulaşım, eğitim harcamaları için
maddi destek imkanlarının iyileştirilmesi önerilebilir.
Ebeveynlerin, çocukları için gittikleri rehabilitasyon merkezinde ders süresi dolana
kadar çocuklarını bekledikleri bilinmektedir. Bu süreçte ilgili kurum tarafından
ebeveyne psikolojik destek sağlanmasının, ebeveynin sosyal ve duygusal sorunlarla baş
etmesinde yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
İkamet edilen ilçedeki okul, rehberlik ve araştırma merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi
ya da rehabilitasyon merkezi tarafından ebeveynlere; bireyin özel gereksinimi ve
eğitimi hakkında bilgilendirici seminerler verilebilir, anne-baba eğitimi hizmetleri
sağlanabilir.
Özel gereksinimli bireyin çevresindeki kişilerin olumsuz tutum ve davranışlarının
önüne geçilebilmesi adına toplumu bilgilendirici medya içerikleri artırılabilir ya da
belediyeler tarafından uzman kişilerce verilen seminerler, konferanslar ya da etkinlikler
düzenlenebilir.
Sosyalleşme yönünden bir kısıtlama içerisine giren özel gereksinimli bireylerin
ebeveynlerine, kendileri ile aynı durumda olan diğer ebeveynlerle birlikte grupla
psikolojik danışma hizmetleri sunulabilir.
Özel gereksinimli bireylerin yararlandığı destek eğitimlerin fazlalaştırılması ve bireyin
derslere karşı ilgisinin artması için rehabilitasyon merkezlerindeki ders içeriklerinin ve
saatlerinin düzenlenmesi önerilebilir.
Özel eğitimle ilgili okullarda ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin sık
sık değişmesi ve bireyin sürekli yeni gelen öğretmene alışmaya çalışması süreci
olumsuz etkilemektedir. Bu durumu önlemek adına çalışmalar yapılmalıdır.
Özel gereksinimli bireyin gittiği okulda ve rehabilitasyon merkezinde sadece akademik
olarak değil sosyal ve duygusal olarak da aktif olabileceği çalışmalar ve etkinliklere de
yer verilmelidir.
Özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin, çocuklarının geleceği ve bağımsız bir
şekilde hayat sürebilmeleri hakkında yaşadıkları kaygıyı azaltmak için özel gereksinimli
bireyleri topluma kazandırmayı hedefleyen gerekli istihdam çalışmaları artırılmalıdır.
Belediyeler tarafından, yalnızca özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin katılım
gösterebileceği gezi, tur, yarışma, sergi, tiyatro vb. ücretsiz etkinlikler düzenlenebilir.
Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlere yaşadıkları ruhsal ve fiziksel sorunlara
ilişkin gerekli sağlık güvencesi sağlanabilir.
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•

•

•

Özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin evde çocuğuna bakım sağlarken yalnız ve
yetersiz hissetmemesi adına evde bakım hizmeti verecek uzman bakıcı desteği
sağlanabilir.
Özel gereksinimli bireylere yönelik gündüz bakım evi, kreş, anaokulu gibi kurumların
sayısının arttırılarak ebeveynlerin bağımsız olarak etkinlik gösterebileceği zamanların
desteklenmesi önemli görülmektedir.
Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde sosyal destek kaynaklarına sahip, sosyal ve
duygusal yalnızlık hissetmeyen ebeveynlere de önleyici çalışmalar içeren bilgilendirici
seminerler düzenlenebilir.
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