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Öz: Bu araştırma ile nomofobi konusu üzerine yazılmış lisansüstü tezlerin yapısal olarak incelenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni olarak
Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü düzeyde çalışılan ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun
internet ortamındaki resmi sayfasının “Tez Merkezi” bölümünde yayınlanmış tezlerden “nomofobi”
konusunu içeren tüm tezler alınmıştır. Konu ile ilgili olarak çalışılan 27 tez yayınlandıkları yıl,
yayınlandıkları üniversite, yayınlandıkları enstitü, akademik seviyesi, araştırmaların yöntemi,
araştırmaların modeli, örneklemelerin türü, çalışma grubu ya da evren/örneklem/ tanımı, veri toplama
araçları ve veri analiz yöntemleri bakımından incelemeye tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonucu olarak
son 2 yılda nomofobi konusu üzerine çalışılan tez sayısının arttığı tespit edilmiştir. Nomofobi konusu
üzerine çalışılan tezler daha çok sosyal bilimler enstitülerinde ve yüksek lisans seviyesinde nicel
araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Tezler çalışma grubu ya da evren/örneklem/bakımından
incelendiğinde çoğunlukla “basit rasgele” örneklemenin kullanıldığı ve yükseköğretim ve ortaöğretim
öğrencilerinin çalışma grubu olarak seçildiği tespit edilmiştir. Veri analiz yöntemi olarak da en fazla
ANOVA’nın kullanıldığı tespit edilmiştir.
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Structural Analysis of GraduateTheses on Nomophobia
Abstract: In this research, it is aimed to examine the postgraduate theses written on the subject of
nomophobia structurally. The study was carried out by document analysis method. As the universe of
the research, all the theses containing the subject of "nomophobia" were taken from the theses studied
at the universities in Turkey at the graduate level and published in the "Thesis Center" section of the
official page of the Higher Education Council (YÖK) on the internet. The 27 theses studied on the
subject were examined in terms of the year they were published, the university they were published
in, the institute they were published in, their academic level, research method, research model, type of
sampling, study group or universe/sample/ definition, data collection tools and data analysis
methods. As a result of the study, it has been determined that the number of theses on the subject of
nomophobia has increased in the last 2 years. The theses on the subject of nomophobia were mostly
made in social sciences institutes and at the graduate level with the quantitative research method.
When theses are examined in terms of working group or universe/sample/, it has been determined
that mostly “simple random” sampling is used and higher education and secondary school students
are chosen as the study group. It was determined that ANOVA was used the most as a data analysis
method.
Keywords: Nomophobia, Nomophobia, GraduateThesis, Document Analysis.
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Giriş
Düşünme yetisine sahip olma özelliği ile dünya üzerindeki diğer tüm canlılardan
ayrılan insanoğlu tarihin başlangıcından beri içinde yaşadığı dünyayı kendi yaşam
koşullarını daha iyiye götürmek için şekillendirmeye ve düzenlemeye çalışmaktadır. Ateşi
bulması ve tekerleği icat etmesiyle başlayan gelişme serüveni baş döndürücü bir hızla
günümüze ulaşmıştır. Milenyumun ilk yüzyılı olan bu dönemde artık insanoğlunun
teknoloji ile yapabildiklerinin sınırları çok genişlemiştir. Teknolojinin hızlı değişim ve
gelişimi insan yaşamını kolaylaştırmış fakat beraberinde de insan sağlığını fiziksel ve ruhsal
olarak olumsuz etkilemiştir.
Geçtiğimiz yüzyıl son çeyreğinde kullanılmaya başlayan bilgisayar ve internet
teknolojisi ile sınırları olmayan sanal bir dünya doğmuştur. Günümüzde bu sanal dünyaya
erişim, gelişen akıllı telefon teknolojisi ile çok kolay ve çok yaygın hale gelmiştir.
Akıllı telefonların insanların hayatını kolaylaştırdığı yadsınamaz bir gerçektir fakat
bununla birlikte akıllı telefonların insanların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerindeki oldukça
fazla olan olumsuz etkisi de göz ardı edilemeyecek boyutlara gelmiştir. İnsanların internet
üzerinden eriştikleri sosyal medya uygulamaları ve sanal dünyanın cazibesi akıllı telefonlar
ile daha da artmıştır. Akıllı telefonlara anlık gelen bildirimler ile her türlü haberden,
olaydan, durumdan, kısacası kişinin ilgili olduğu her alandan haberdar olabilmesi akıllı
telefona olan bağlılığı daha arttırmıştır(Park ve Lee, 2012). Ayrıca çevrimiçi sohbet ortamları,
çevrimiçi oynanan dijital oyunlar bunlara ek olarak internet üzerinden yapılan alışverişlerin
-kolaylık, çeşitlilik ve ekonomiklik yönüyle- cazibesi internete dolayısıyla da internet
ortamına kolayca erişimi sağlayan akıllı telefonlara olan bağlılığın artmasının bir başka
sebebidir (Türen, Erdem ve Kalkın, 2017).
Geçen yüzyılda ev telefonları ve ankesörlü telefonlarla iletişim ihtiyacını gideren
sıradan insanın önce araç telefonu olarak başlayan mobil iletişim olanağının, cep telefonu
ardından akıllı telefonla iletişim olanağına evrilmesi muhakkak ki büyük bir teknolojik
kolaylıktır (Türen vd., 2017). Sadece iletişim olanağı sunmakla kalmayan ve akıllı ev
teknolojileri ile ev temizlemekten yemek pişirmeye kadar; mali işlerden sağlık hizmetlerine
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ve eğitime kadar her türlü günlük rutinin çok kısa zaman diliminde kolaylıkla akıllı
telefonların sağladığı teknolojik kolaylıklarla yapılabilmesi günümüz insanını bu akıllı
telefon teknolojisine bağlamıştır (Gezgin, Şahin ve Yıldırım, 2017).
Statista’nın araştırmalarından çıkan sonuçlara bakıldığında 2020 yılında dünya
üzerinde akıllı telefon kullanan insan sayısı üç buçuk milyar olmuştur ve bu sayı gün
geçtikçe hızla artmaya devam etmektedir ki bu sayı neredeyse dünya nüfusunun yarısına
yakındır. (https://www.statista.com/). Alman Dünya Nüfusu Vakfının (DSW) yayımladığı
veriler dünya nüfusunun 2021 yılının başında yedi milyar sekiz yüz otuz yedi milyona
ulaştığını göstermektedir (https://www.dw.com/tr/). Türkiye’de akıllı telefon kullanım oranı
için WeAreSocial tarafından sunulan “2020 Global Digital Çalışma Raporu”ndaki bilgilere
bakıldığında 83 milyonun üzerindeki ülke nüfusunun77 milyon kadarı yani %92’si herhangi
bir GSM servis sağlayıcısının abonesidir. Yine bu rapora göre Türkiye’de sosyal medyada
geçirilen zaman diğer dünya ülke oranlarına göre daha fazladır. Raporun tespitine göre
Türkiye’de sosyal medyayı aktif olarak kullanan birey sayısının ülke nüfusuna oranı %64’tür
ki bu 54 milyon bireye denk gelmektedir. Bu rapordaki diğer bir tespit ise Türk insanının
internette geçirdiği sürenin gün bazı ortalamasının “7 saat 29 dakika” olmasıdır
(WeAreSocial, 2020). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 25 Ağustos 2020’de
yayınlanan haber bülteninde Türk halkının internet kullanımıyla ilgili olarak, “İnternet
kullanım oranı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde %79,0 oldu. Bu oran, bir önceki
yıl %75,3'tü. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde
%84,7, kadınlarda %73,3 olduğu görüldü. Hanelerin %90,7'sinin evden internete erişim
imkânına

sahip

olduğu

gözlendi.

Bu

oran

bir

önceki

yılda

%88,3

idi.”

(https://data.tuik.gov.tr/). İnternet kullanımındaki artış akıllı telefon kullanımındaki artışa
paralel olarak oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda hanelerin internet erişimine sahip
olmalarının, bireysel internet kullanımının ve ürün sipariş etme satın alma tutumunun
yıllara göre artışının grafiği görülmektedir.
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Şekil 1. Hanelerin ve bireylerin internet kullanımı ile birlikte internet üzerinden ürün siparişi ve satın
alma tutumunun yıllara göre artışı (https://data.tuik.gov.tr/, 2020)

Şekil 1’de görüldüğü üzere hanelerin ve bireylerin internet kullanımı her geçen yılda
daha da artmakta ve bununla beraber internet üzerinden ürün sipariş etme ve satın alma
tutumu da hanelerin ve bireylerin internet kullanımına paralel olarak artmaktadır.
Global Web İndex’in 2017’deki bir araştırmasından çıkan sonuca göre internet
kullanıcılarının %60’ından fazlası internet erişimi için akıllı telefonları tercih etmektedir. Bu
rakamın genel ifadesi ise bireylerin her an elinin altında olabilme rahatlığından kaynaklı
olarak akıllı telefonları, bilgisayar ve tabletlere tercih etmesidir.
Akıllı telefonlar; bireylerin hayatını kolaylaştırmasına, eğitim, sağlık, eğlence,
alışveriş, banka vb. platformlara erişim olanağı sağlamasına paralel olarak günlük hayatın
vazgeçilmezleri haline gelmiştir. İnternetin ve akıllı telefonun kullanımının insan
hayatındaki yararının yanında bilinçsiz kullanımlarında olumsuzlukların ortaya çıkması söz
konusudur. Akıllı telefonları ihtiyaçlar dışında yoğun bir şekilde kullanmanın sonucu
bireyde fiziksel, davranışsal ve ruhsal bozukluklar olarak ortaya çıkmaktadır (Çakır ve
Oğuz, 2017). Özellikle akıllı telefonlara yüklenen ve bireyi kendisine bağlayan, sürekli takip
ve etkileşim isteyen çevrimiçi uygulamalar bireylerde alışkanlıklar doğurmaktadır. Bu
alışkanlıklarla

bireyler

sürekli

telefonlarına bakmak

ve

kontrol

etmek

ihtiyacını

hissetmektedir. Zamanla bu alışkanlıklar bağımlılığa dönüşebilmektedir (Altan, 2019).
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Bireylerin

gerçekleştirdikleri

davranıştan/davranışlardan

zevk

alarak

bu

davranışın/davranışların kendisi üzerindeki fiziksel, ruhsal, sosyal negatif etkisine
aldırmadan

bu

davranışı/davranışları

gerçekleştirmekten

geri

durmaması,

davranışı/davranışları tekrar tekrar gerçekleştirmek için istekli olması “bağımlılık”tır (Ünal,
2015). Bağımlılıklar genelde fiziksel olarak bilinip bir maddenin kullanımı ile bağdaştırılır.
Fakat kumar oynamak gibi davranışsal bağımlılıklar da mevcuttur. Son dönemde görülen
bireyin akıllı telefon kullanımında kendini kontrol edip sınırlayamamasından kaynaklı
olumsuz durumlar, üzerinde inceleme ve araştırma yapılması gereken “akıllı telefon
bağımlılığı” kavramını ortaya çıkarmıştır. Akıllı telefon bağımlılığı da bir çeşit davranışsal
bağımlılıktır (Lin vd., 2014; Meral, 2017).
Akıllı telefon bağımlılığı ise bireylerin akıllı telefonlarını kendisine engel olamadan,
kontrolsüzce günlük hayat düzenlerini aksatacak; fiziksel, ruhsal sağlıklarını bozacak şekilde
kullanmalarıdır (Dirik, 2016). Akıllı telefonların yaygın bir şekilde kullanımıyla başlayan
akıllı telefon bağımlılığı olgusundan sonra ortaya çıkan bir başka psikolojik sorun da
“nomofobi”dir. Nomofobi kavramı İngilizce “no mobile phobia” şeklinde ifade edilen ve
“telefon yok korkusu” anlamında olan kelime grubunun kısaltılmasıyla oluşturulmuştur.
Nomofobi, cep telefonundan ayrı kalma, cep telefonuyla iletişim kuramama
durumunda bireyde görülen endişeli hâl ya da korku olarak tanımlanabilir (Adnan ve
Gezgin, 2016). Nomofobi, 21. yüzyılda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır, cep telefonundan uzak
kalma halinden, iletişim kurulamama durumundan rahatsız olma veya endişelenme
anlamındadır (King, Valenca ve Nardi, 2010). Cep telefonunun gereksinim olmadan
bilinçsizce sorunlu olarak kullanımının sonucunda ölümle sonuçlanan kazalar, kaygı
bozukluğu, depresyon, panik atak gibi psikopatolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır
(Elhai, Dvorak, Levine ve Hall, 2017).
Nomofobi kavramı ilk önce 2008’de İngiltere’de kullanılmıştır. İngiliz Posta
İdaresi’nin yaptırdığı bir araştırma sonucunda bu kavram doğmuştur. Bahse konu araştırma
sonuçlanınca görülmüştür ki araştırmaya katılanların %53’lük kısmı cep telefonu
kaybolduğunda, şarjları tükendiğinde ya da kapsama alanında olmadıkları zaman huzursuz
olmakta; %9’luk kısmı da telefonları kapalı olursa stres yüklü olup mutlu olamamaktadır
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(Bahl ve Deluliis, 2015). Bu çalışmayla nomofobi rahatsızlığının toplumsal bir sorun olarak
ciddiyeti anlaşılmış ve üzerinde bilimsel bir şekilde araştırmaların yapılıp çalışılmasının
gerekliliği görülmüştür.
Bu tarihten sonra nomofobi dünyanın farklı bölgelerinde farklı disiplinlerce farklı
bakış açılarıyla incelenmiş ve araştırılmıştır. Bahse konu olan araştırmaların biri
Hindistan’daki tıp fakültelerinden birinde yapılmıştır. Araştırmaya katılan 200 öğrencinin
%39,5’lik kısmının nomofobi rahatsızlığına yakalandığı tespit edilmiştir (Dixit vd., 2010).
Yine bir başka araştırmada üniversitede okuyan her üç öğrencinin birinde nomofobik olma
eğilimi vardır (Tavolacci, Meyrignac, Richard, Dechelotte, ve Ladner, 2015).
Türkiye’de Yıldırım ve arkadaşlarının 2016’da üniversiteli 537 öğrenciyle yapmış
olduğu araştırmadaysa öğrencilerin %42,6'lık kısmının nomofobik tutum içerisinde olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Yine Adnan ve Gezgin’in 2016’da yaptığı araştırmada 433 üniversite
öğrencisinin nomofobik olma göstergeleri ortalama üstüdür. Burucuoğlu’nun 2017’deki
çalışması ise 228 ön lisans düzeyinde öğrenci ile yapılmıştır. Burucuoğlu’nun çalışmasında
da yine Adnan ve Gezgin’ in yaptığı çalışmanın sonucunda görüldüğü gibi öğrencilerin
nomofobik olma göstergeleri ortalama üstüdür.
Güncel bir sorun olan nomofobi üzerinde bilimsel çalışmaların yapılması önemlidir.
Özellikle toplumların geleceklerinin teminatı olan gençler arasında yaygınlaşan bu sorun
üzerinde gerekli çalışmalar yapılıp konu dikkate alınmazsa ileride çözümü daha da
zorlaşacaktır. Bu noktadan hareketle konu ile ilgili var olan akademik çalışmaların incelenip
doküman analizinin yapılması konuya olan yaklaşımları ortaya koyması açısından
gereklidir. Bu sebeple yapılan bu çalışma gerekli ve önemlidir.
Bu çalışma ile Türkiye’de nomofobi konusu üzerine yazılan lisansüstü tezlerin
incelenerek doküman analizinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışma daha sonra konu ile ilgili
çalışacak araştırmacılara, kendilerinden önce kimler tarafından nomofobi konusunun nasıl
işlendiği hakkında ışık tutacaktır.
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Yöntem
Araştırma Modeli
Nomofobi konusunu işleyen tezlerin doküman analizini yapmayı amaçlayan bu
çalışmada betimsel model kullanılmıştır. Şekil 1’de araştırmanın modeli verilmiştir.
Yayın yılı
Yayınlayan
Üniversite

Nomofobi Konusunu İşleyen Tezler

Yayınlayan Enstitü
Anabilim Dalı ve
Bilim Dalı
Yayın Türü
Araştırma Yöntemi
Araştırma Modeli
Örnekleme Türü

Çalışma Grubunun
Tanımlanması
Veri Toplama
Araçları
Veri Analiz
Yöntemleri

Şekil 2. Araştırmanın modeli

Bu araştırmada kullanılan yöntem doküman analizidir. Araştırma konusu üzerine
yazılan çalışmalar ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, bilgiler doküman analizi yöntemiyle
veriye dönüştürülmüştür.
Doküman
olarak analiz etmek

analizi,
için

yazılı

kullanılan

belgelerin
bir

nitel

içeriğini
araştırma

titizlikle
yöntemidir

ve

sistematik

(Wach,

2013).

Doküman analizi, basılı ve elektronik materyaller olmak üzere tüm belgeleri incelemek ve
değerlendirmek için kullanılan sistemli bir yöntemdir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın evreni olarak Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü düzeyde çalışılan
ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun internet ortamındaki resmi sayfasının “Tez
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Merkezi” bölümünde yayınlanmış tezlerden “nomofobi” konusunu içeren tüm tezler
alınmıştır.
Verilerin Kodlanması ve Çözümlenmesi
2021

yılının

Şubat

ayında

https://tez.yok.gov.tr/

sayfasından

genel

tarama

butonundan “nomofobi” anahtar kelimesiyle tez adlarında arama yapılmış ve araştırmanın
başladığı tarih itibariyle toplamda 27 teze ulaşılmıştır. Bulunan tezlerden tümü “izinli” olan
tezler olduğu için bilgilere ulaşmada zorluk yaşanmamıştır.
Doküman analizi yöntemi ile incelenen 27 tez verileri bir form üzerine işlenmiştir.
Tezlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda işlenen veri başlıkları şunlardır:
Tezin;
1. Yayın yılı,
2. Yayınlayan üniversite,
3. Yayınlayan enstitü,
4. Anabilim dalı ve bilim dalı
5. Yayın türü,
6. Araştırma yöntemi,
7. Araştırma modeli,
8. Örnekleme türü,
9. Çalışma grubunun tanımlaması,
10. Veri toplama araçları,
11. Veri analiz yöntemleri
Forma işlenen verilerin SPSS programı ile analizi yapılmış ve bulgular betimsel
olarak verilmiştir.
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Bulgular
Çalışmada nomofobi konusunu ele alan YÖK Tez Merkezi’nde yayınlanmış tüm tez
türlerinden toplamda 27 tez incelenmiştir. Araştırmada öncelikle “Nomofobi konusu
Türkiye’de hangi yıldan itibaren akademik olarak incelenmiştir?” sorusunun cevabını
bulmak üzere tezlerin yayınlanma tarihlerine bakılmış ve tezlerin yayınlanma yılları ve
sayıları Şekil 3’de verilmiştir.
17

18
16
14

12

12
10

8
6
3

4
2

1

0
2017

2018

2019

2020

Şekil 3. Yıllar ve yayınlanan tez sayısı

Şekil 3’te görüldüğü üzere Türkiye’de nomofobi konusu üzerinde lisansüstü
çalışmaların başlama tarihi 2017’dir. 2017’den öncesinde konu ile ilgili herhangi bir tez
çalışmasına rastlanmamıştır. Nomofobi konusu 2017 yılında sadece 1 tezde işlenmiştir. 2018
yılında bu konu ile ilgili 3 tez yayınlanmıştır. 2019 yılına gelindiğinde artık nomofobi
farkındalığının arttığı ve bu konuda yapılan lisansüstü çalışma sayısının birden bir önceki
yılın dört katına çıktığı yani yapılan çalışma sayısının 12 olduğu görülmüştür. 2020 yılında
ise konu ile ilgili yapılan çalışma sayısı daha da artmış ve bu sayı 17’ye çıkmıştır.
Çalışma için incelenen tezler 20 farklı üniversitede çalışılmış olup bunlardan 5 tanesi
vakıf, 15 tanesi ise devlet üniversitesidir. Toplam 27 çalışmanın 7’si vakıf, 20’si ise devlet
üniversitesinde yapılmıştır.

Nomofobi

konusu

üzerinde yazılan

tezlerin yapıldığı

üniversitelerin isimleri ve bu üniversitelerde çalışılan tezlerin sayısı Şekil 3’te gösterilmiştir.
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4
3
3
2

2

2

2

2

2
1

1

1

1

1

1

Üsküdar Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

1

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

1

Necmettin Erbakan Üniversitesi

1

Çağ Üniversitesi

1

Trakya Üniversitesi

1

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2

Tokat Gaziosmanpaşa…

Hatay Mustafa Kemal…

Marmara Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

0

Çanakkale Onsekiz Mart…

1

Şekil 4. Üniversitelerde Çalışılan Tez Sayıları

Şekil 4’te görüldüğü üzere nomofobi konusu üzerine çalışılan tezlerden 3 tanesi
İstanbul

Aydın

Üniversitesi’ndedir.

İstanbul

Üniversitesi’nde

2

tane,

Hacettepe

Üniversitesi’nde 2 tane, İnönü Üniversitesi’nde 2 tane, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 2
tane ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 2 tane tez nomofobi konusu üzerine
çalışılmıştır. Çalışmada incelenen 27 tezden 14 tanesi de diğer her bir üniversitede 1 kere
çalışılmıştır. Bu üniversiteler ise şunlardır: Marmara Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Atatürk
Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Necmettin Erbakan
Üniversitesi, T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi
Üniversitesi. Bu tezlerin enstitülere göre dağılımı ise Şekil 5’tedir.

11
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12

10
8
11

1

1

2

1

Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi1

2

Tıp Fakültesi

Eğitim Bilimleri
Enstitüsü

Sosyal Bilimler
Enstitüsü

0

Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü

2

Doğal ve Uygulamalı
Bilimler Enstitüsü

9

4

Sağlık Bilimleri
Enstitüsü

6

Şekil 5.Tezlerin Çalışıldığı Enstitü, Merkez ve Fakülteler

Şekil 5’te görüldüğü üzere nomofobi konusu üzerine çalışılan tezlerden 11’i sosyal
bilimler, 9’u eğitim bilimleri, 2’si sağlık bilimleri, 2’si tıp fakültesi; 1’er tanesi de lisansüstü
eğitim enstitüsü, doğal ve uygulamalı bilimler enstitüsü, sağlık uygulama ve araştırma
merkezinde çalışılmıştır. Şekil 5’ten hareketle nomofobi konusunun çoğunlukla sosyal bilim
alanlarında çalışıldığı tespit edilmiştir. Çalışmada incelen tezlerin türleri de Şekil 6’da
gösterilmiştir.
25
20
15
10

5
0
Yüksek Lisans

Doktora

Tıpta Uzmanlık

Seri 1

Şekil 6. Tezlerin Akademik Kategorisi

Şekil 6’da görüldüğü üzere nomofobi konusu üzerine çalışılan tezlerden 23 tanesi
yüksek lisans, 1 tanesi doktora, 3 tanesi de tıpta uzmanlık tezidir.
Türkiye’de nomofobi konusunun akademik tez olarak çalışıldığı ilk yıl 2017’dir ve bu
bir yüksek lisans tezidir. Kavram henüz yeni olduğu için üzerinde yapılan çalışmalar da çok
12
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kapsamlı olmamıştır. Şekil 7’de incelenmiş olan tez türleri ve bunların çalışıldığı yıl dağılımı
görülmektedir.
12

11

10
8
8
6
4

3
2

2

1

1

1

2020 TUZ

2020 DR

2020 YL

2019 TUZ

2019 YL

2018 YL

2017 YL

0

Şekil 7.Tezlerin Akademik Seviyelerinin Yıllarına Göre Dağılışı

Şekil 7’de görüldüğü üzere nomofobi konusu üzerine çalışılan tezlerin akademik
seviyelerine göre bakıldığında 2017’den itibaren ilk üç yıl çalışılan tezler yüksek lisans
seviyesinde olup sayısı 15’tir. İlk olarak 2019’da 1 tane tıpta uzmanlık alanında tez
yapılmıştır. 2020’ye gelindiğinde ise ilk doktora seviyesinde çalışmanın yapıldığı
görülmektedir. Yine aynı yılda 2 tane tıpta uzmanlık tezi ve 8 tane yüksek lisans tezi
çalışılmıştır.
Nomofobi konusunu ele alan tezler incelendiğinde toplamda 27 tane olan
çalışmaların iki tanesinin İngilizce diğerlerinin ise Türkçe olarak hazırlandığı görülmüştür.
Bu İngilizce tezlerden biri, bir devlet üniversitesi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde
diğeri ise bir vakıf üniversitesi olan Yeditepe Üniversitesi’nde hazırlanmıştır. Şekil 8
nomofobi konusunu ele alan tezlerin hazırlandığı dil dağılımını göstermektedir.
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30
25
25
20
15
10
5

2

0
Türkçe hazılanan tez sayısı

İngilizce hazırlanan tez sayısı

Şekil 8.Tezlerin Hazırlandığı Diller ve Bu Dillerin Sayıları

Çalışmada incelenen tezlerde kullanılan araştırma yöntemlerine bakıldığında sadece
1 bir tezde nitel analizin kullanıldığı diğer kalan tezlerin ise nicel analiz yöntemi ile
hazırlandığı görülmüştür. Şekil 9’da tezlerde kullanılan araştırma yöntemlerinin dağılımı
gösterilmiştir.
30

26

25
20
15
10
5

1

0
Nicel Yöntem

Nitel Yöntem

Şekil 9. Tez Yöntemleri Dağılımı

Şekil 9’da görüldüğü üzere nomofobi konusu üzerine çalışılan tezlerde çalışma
yöntemi olarak neredeyse tamamen nicel yöntem tercih edilmiştir. Nicel yöntemin
rakamlarla değerlendirilmesi daha kolay olması ve çıkan sonuçların daha genel olanı ifade
etmesi sebebiyle nomofobi konusu üzerine yapılan çalışmalarda nicel analizin tercih edildiği
düşünülmektedir.
Nomofobi konusu üzerine yapılan çalışmalarda kullanılan nicel ve nitel araştırma
yöntemlerinde kullanılmış olan modeller incelendiğinde de 6 farklı modelin kullanıldığını ve
bir kısım araştırmalarda da kullanılan modelin belirtilmediği görülmüştür. Araştırmaların
14
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modeli olarak daha çok “korelasyonel model”in tercih edildiği tespit edilmiştir. Tablo 1’de
yapılan çalışmalarda kullanılmış olan modeller gösterilmiştir.
Tablo 1. Tezlerde kullanılmış olan araştırma modeli sayıları
Yöntem Türü

Araştırma Modeli

Nicel

Korelasyonel
Tarama
Betimsel
Betimsel ve İlişkisel
Tanımlayıcı
Yapısal Eşitlik Modellemesi
Nedensel Karşılaştırma
Belirtilmemiş
Toplam

Nitel

Belirtilmemiş

Modelin Kullanıldığı Tez
Sayısı
9
1
3
3
1
1
1
7
26
1

Tablo 1’de görüldüğü üzere nomofobi konusu üzerine yapılan tez çalışmalarında
araştırma modeli olarak 6 farklı model kullanılmış olup en fazla kullanılan model
korelasyonel modeldir. 8 tez çalışanı kullandığı araştırma modelini belirtmemeyi tercih
etmiş, 3 çalışan ise betimsel ve ilişkisel tarama modelini kullanmıştır. Diğer kullanılan model
türleri ise tarama, betimsel, tanımlayıcı kesitsel, yapısal eşitlik modellemesi ve nedensel
karşılaştırmadır.
Nomofobi konusu üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde; çalışmacıların çalışma
araştırmalarını yaparken kullandıkları örneklem ifadelerinden çıkarılan örneklem türleri şu
şekildedir: amaçlı, uygun, rasgele, basit rasgele, tabakalı, tabakalı rastgele, kolayda
örnekleme, tanımlayıcı ve kesitsel. Bazı çalışmacılar ise kullandıkları örnekleme türünü
belirtmemişlerdir. Tablo 2’de tezlerde kullanılan örneklem türleri ve kullanılma sayıları
verilmiştir.
Tablo 2. Tezlerde kullanılan örneklem türleri ve kullanılma sayıları
Örneklem Türü

Örneklemin Kullanıldığı Tez Sayısı

Amaçlı

1

Uygun

4

Rastgele

1

Basit Rastgele

1
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Tablo 2 devamı. Tezlerde kullanılan örneklem türleri ve kullanılma sayıları
Örneklem Türü

Örneklemin Kullanıldığı Tez Sayısı

Tabakalı

1

Tabakalı Rastgele

1

Kolay Örnekleme

6

Tanımlayıcı ve Kesitsel

1

Belirtilmemiş

3

Toplam

27

Tablo 2’de görüldüğü üzere nomofobi konusu üzerine yapılan tez çalışmalarında en
çok kullanılan örneklem türü basit rastgele örneklemdir. Çalışmalarda kolayda örnekleme
türü 6 çalışmada, uygun örneklem türü ise 4 çalışmada kullanılmış olup diğer kullanılmış
olan türler; rastgele, tabakalı, tabakalı rastgele, tanımlayıcı ve kesitsel örnekleme birer
çalışmada kullanılmıştır. 3 çalışmada ise örnekleme türü belirtilmemiştir.
Nomofobi

üzerine

yapılan

çalışmalar

incelendiğinde

çalışmaların

üzerinde

gerçekleştirildiği çalışma grubu ya da evren/örneklem olarak 14 grup tespit edilmiştir. 10
çalışma yükseköğretim öğrencileri üzerinde, 5 çalışma ortaöğretim öğrencileri üzerinde
yapılmıştır. 1 çalışmada çalışma grubu olarak ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri
birlikte alınmıştır. İstanbul'da yaşayanlar, gümrük çalışanları, 18-24 yaş arası bireyler,
hemşireler, öğretmen adayları, sivil havacılık çalışanları, özel sektör çalışanları, araştırma
görevlileri, 8. sınıf öğrencileri, öğretmenler ve aile hekimliğine gelen hastalar farklı
çalışmalarda birer kez çalışma grubu olarak alınmıştır. Şekil 10’da çalışma gruplarına göre
tez sayıları belirtilmiştir.
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10
8
5

6

1

1

1

1

Sivil havacılık
çalışanları

Özel sektör çalışanları

Araştırma görevlileri

8. sınıf öğrencileri

1

1

Aile hekimliğine gelen
hastalar

1

Öğretmenler

1

Öğretmen adayları

1

Hemşireler

1

18-24 yaş arası bireyler

Ortaöğretim ve
yükseköğretim…

Ortaöğretim öğrencileri

Yükseköğretim
öğrencileri

0

1

Gümrük çalışanları

1

2

İstanbul'da yaşayanlar

4

Şekil 10. Çalışma gruplarına göre tez dağılımı

Şekil 10’da görüldüğü üzere en çok çalışma (10 çalışma) yükseköğretim öğrencileri ile
gerçekleştirilmiştir. Yükseköğretim öğrencilerinden sonra en çok çalışma (5 çalışma)
ortaöğretim öğrencileri ile yapılmıştır.

Diğer gruplarla yapılmış olan çalışmalar ise 1

tane ile sınırlı kalmıştır.
Nomofobi üzerine yapılan çalışmalarda kullanılan veri toplama araçları ölçek, anket
ve görüşmedir. Bazı çalışmalarda bu araçlardan bazıları birlikte kullanılmıştır. Şekil 11’de
çalışmalardaki veri toplama araçları ve kullanım sıklığı verilmiştir.
20
16
15
10
5

8
2

1

0
Anket

Ölçek

Ölçek+anket

Anket+görüşme

Şekil 11. Veri toplama araçlarının kullanım sıklığı

Şekil 11’de görüldüğü üzere 16 çalışmada veri toplama aracı olarak ölçek, 8 çalışmada
ölçek+anket, 2 çalışmada anket, 1 çalışmada ise anket+görüşme kullanılmıştır.
Nomofobi üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde en çok kullanılan veri analiz
türünün ANOVA olduğu görülmüştür. ANOVA 18 çalışmada kullanılmıştır. 14 çalışmada
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korelasyon, 12 çalışmada regresyon, 12 çalışmada t-testi, 7 çalışmada Kolmogorov Smirnov
testi, 5 çalışmada Mann-Whitney U testi, 5 çalışmada Kruskal Wallis testi, 4 çalışmada
Doğrulayıcı Faktör Analizi, 3 çalışmada Açıklayıcı Faktör Analizi, 3 çalışmada Shapiro Wilk
testi, 2 çalışmada Kikare kullanılmıştır. Bonferroni test, Bonferroni-Dunn test, Skewness ve
Kurtosis uç değer analizleri, Box’s M testi, Levene testi, Barlett küresellik testi, Kaiser-MeyerOlkinMeasrue, MANOVA ve içerik analizi diğer kullanılan veri analiz türleri olup birer kere
kullanılmıştır. Tablo 4’te araştırma yöntemlerine göre kullanılmış olan veri analiz türleri ve
kullanıldığı tez sayıları gösterilmiştir.
Tablo 3. Araştırma yöntemlerine göre tezlerde kullanılmış olan veri analiz türleri
Yöntem

Nitel

Nitel

Analiz Türü
ANOVA
Korelasyon
Regresyon
T-testi
Kolmogorov Smirnov testi
Mann-Whitney U testi
Kruskal Wallis testi
Doğrulayıcı Faktör Analizi
Açıklayıcı Faktör Analizi
Shapiro Wilk testi
Kikare
Bonferroni test
Bonferroni-Dunn test
Skewness uç değer analizi
Kurtosis uç değer analizi
Box’s M testi
Barlett küresellik testi
Kaiser-Meyer-OlkinMeasrue
MANOVA
Levene testi
İçerik analizi

Analiz Türünün Kullanıldığı
Tez Sayısı
18
14
12
12
7
5
5
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tablo 3’te görüldüğü üzere varyans analizi ANOVA, nomofobiyi konu alan tez
çalışmalarında 18 çalışmada kullanılarak en çok başvurulan veri analiz yöntemi olmuştur.
ANOVA’yı 14 çalışmada kullanılan korelasyon ve on ikişer çalışmada kullanılan regresyon
ve t-testi takip etmektedir.
Veri analizi yapılırken farklı ölçekler için farklı analiz türleri kullanılmıştır. Bazen bir
çalışmada kullanılan veri analiz türü sayısı 5’i bulmuştur.
18
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Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırmada Türkiye’de nomofobi konusu üzerinde çalışılmış lisansüstü tezlerin
doküman analizi yapılmıştır. Bu alanda konu ile ilgili olarak çalışılan 27 tez yayınlandıkları
yıl, yayınlandıkları üniversite, yayınlandıkları enstitü, akademik seviyesi, araştırmaların
yöntemi, araştırmaların modeli, örneklemelerin türü, çalışma grubu ya da evren/örneklem/
tanımı, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri bakımından incelemeye tabi
tutulmuştur.
Türkiye’de nomofobi konusunu ele alan lisansüstü tezlerin analizi sırasında
görülmüştür ki konu ile ilgili lisansüstü çalışmaların başlama tarihi 2017’dir. Nomofobi
vakalarının görülmesinin temelinde yatan “internet bağımlılığı” konusunu ele alan
lisansüstü tezlerin ilki 2003’te görülürken, nomofobinin doğrudan ilgili olduğu “akıllı telefon
bağımlılığı” konusunu ele alan lisansüstü tezlerin ilki ise nomofobi ile ilgili tezlerin
başlamasından bir yıl öncesinde yani 2016’da görülür. Nomofobi konusu 2017 yılında ilk kez
ele alan Büşra Bayrak’tır. 2018 yılında bu konu ile ilgili 3 tez yayınlanmıştır. Akıllı telefon
üreten şirketlerin ürün çeşitliliğini arttırması gerek işlevsel olarak gerek fiyat olarak geniş bir
yelpazeye yaydıkları ürünlerin toplumun her kesiminden alıcıya hitap edebilecek çeşitlilikte
olması akıllı telefon bağımlılığını ve beraberinde de nomofobi vakalarını arttırmaya
başlamıştır. Durumun özellikle z kuşağı üzerinde etkisinin gittikçe artmaya başlamasıyla
konu üzerinde yapılan araştırma ve çalışmalar da hız kazanmıştır. 2019 yılına gelindiğinde
artık nomofobi farkındalığının arttığı ve bu konuda yapılan lisansüstü çalışma sayısının
birden bir önceki yılın dört katına çıktığı yani yapılan çalışma sayısının 12 olduğu
görülmüştür. 2020 yılında ise konu ile ilgili yapılan çalışma sayısı daha da artmış ve bu sayı
17’ye çıkmıştır.
Nomofobi konusu üzerine yazılan tezler en çok -3 tane- İstanbul Aydın
Üniversitesi’nde sosyal bilimler enstitüsünde psikoloji anabilim dalında çalışılmıştır. Her ne
kadar konu ile ilgili olarak en çok çalışma bir vakıf üniversitesinde yapılmış olsa da diğer 24
çalışmanın 20 tanesi devlet üniversitelerinde gerçekleştirilmiştir. Nomofobi konusu
üzerindeki tezler en çok sosyal bilimler ve eğitim bilimleri enstitülerinde çalışılmış ve
çalışmaların çoğu genç nesil üzerinde yapılmıştır. Bunun nedeni olarak nomofobinin daha
19
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çok teknolojinin içine doğmuş, teknoloji ile büyümüş olan gençler de görülüyor olmasıdır.
Nitekim yapılan tezlerin 19 tanesinin çalışma grubunu ya da evrenini/örneklemini gençler
oluşturmaktadır.
Nomofobi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi sonucunda tezlerin
neredeyse tamamına yakını -26 tanesi- nicel yöntemle incelenmiştir. Toplum içerisinde
yaşayan ve sosyal bir varlık olan bireyin sanal dünyada sosyalleşirken gerçek dünyada
asosyal hale gelmesine sebep olan nomofobi, günümüz şartlarının birey üzerindeki olumsuz
yansımasının bir sonucu olarak sosyal bir olgudur. Dolayısıyla sosyal olguları neden sonuç
ilişkileri ile ortaya çıkaran, farklı değişkenlerle bağımlı bağımsız verilerin analizlerini sayısal
olarak ölçüp bunların istatistiklerini ortaya koyabilen nicel araştırma yöntemi nomofobi
konusu üzerinde yapılmış çalışmalarda tercih edilmiştir. Yine nomofobinin son yıllarda
ortaya çıkan bir kavram olmasından kaynaklı olarak araştırmacıların, araştırmalarından
daha çabuk sonuç almak istemeleri de nicel yöntemin tercih edilme gerekçelerindendir.
Araştırmalarda araştırma modeli olarak da en çok korelasyonel modeli seçmişlerdir.
Nomofobi üzerine lisansüstü tez hazırlayan araştırmacılar çalışmalarında veri
analizlerini

yaparken

çoğunlukla

-18

çalışmada-

varyans

analizini

(ANOVA’yı)

kullanmışlardır. Araştırmacılar bağımlı değişkenin üzerinde bağımsız değişkenlerin fark
oluşturmasının tespitini yapmışlardır. Yine korelasyon, regresyon ve t-testi en çok kullanılan
veri analiz araçlarından olmuştur.
Yapılan bu çalışmanın bulguları da göstermektedir ki nomofobi tüm dünyayla
birlikte Türkiye’de de yeni kullanılmaya başlayan bir kavramdır. Bu kavramın karşıladığı
rahatsızlık durumu ise gün geçtikçe hızla yayılmaktadır. Konu ile ilgili farkındalık akademik
seviyede oluşmaya başlamış ve konu üzerinde yapılan çalışmalar artmıştır. Özellikle
yurtdışında konu üzerinde yapılan her türden bilimsel yayın sayısı oldukça fazladır. Yapılan
bu yayınların Türkçe’ye çevrilip toplumun özellikle de gençlerin düzeyine indirgenmesi
önemlidir. Özellikle içinde bulunduğumuz yılda tüm dünyayı sarsan bir salgın yüzünden
evine kapanmak zorunda kalan bireylerin akıllı telefonları ile daha fazla zaman geçirmesi
yüzünden daha da artan nomofobi vakalarının önüne geçilmesi için toplumun dikkatinin
konuya çekilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak özellikle eğitimcilere büyük bir rol
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düşmektedir. Her seviyeden eğitimin uzaktan çevrimiçi bağlantılarla devam etmek zorunda
olduğu şu dönemde yine aynı şekilde her seviyeden öğrenciler nomofobi konusunda
bilinçlendirilebilir.
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