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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Bu araþtýrmanýn amacý çocuklarda bilgisayar oyun
baðýmlýlýðýnýn yordayýcýlarý olarak yaþ, cinsiyet, aleksitimi
ve sosyal anksiyeteyi incelemektir. Yöntem: Araþtýrma
148'i kýz, 173'ü erkek olmak üzere toplam 321 kiþi
üzerinde gerçekleþtirilmiþtir. Araþtýrmaya katýlanlarýn
yaþlarý 8 ile 12 arasýnda olup yaþ ortalamalarý 10.48 þeklindedir. Araþtýrmanýn verileri Çocuklar için Bilgisayar
Oyun Baðýmlýlýðý Ölçeði, Çocuklar için Aleksitimi Ölçeði ve
Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeði ile Kiþisel Bilgi
Formu aracýlýðýyla toplanmýþtýr. Araþtýrmanýn verilerinin
normal daðýldýðý ve çoklu regresyon için gerekli varsayýmlarý karþýladýðý görüldüðünden parametrik testler kullanýlmýþtýr. Araþtýrmadan elde edilen veriler Pearson
Korelasyon Analizi ve Hiyerarþik Regresyon Analizi yöntemi ile incelenmiþtir. Bulgular: Analiz sonucunda bilgisayar oyun baðýmlýlýðý, aleksitimi ve sosyal kaygý arasýnda
pozitif iliþki olduðu tespit edilmiþtir. Ayrýca yaþ, cinsiyet,
aleksitimi ve sosyal anksiyetenin, bilgisayar oyun baðýmlýlýðýný %24.1 düzeyinde anlamlý bir þekilde yordadýðý
görülmüþtür. Araþtýrmada bilgisayar oyun baðýmlýlýðýnýn
açýklanmasýnda en güçlü etkinin aleksitimiden geldiði,
onu cinsiyet ve sosyal anksiyetenin izlediði tespit
edilmiþtir. Sonuç: Araþtýrmada sonuç olarak cinsiyet,
aleksitimi ve sosyal anksiyetenin çocuklarda bilgisayar
oyun baðýmlýlýðýný önemli ölçüde etkilediði görülmektedir. Araþtýrmanýn sonuçlarý alan yazýn ýþýðýnda tartýþýlmýþ
ve araþtýrmacý ve alanda çalýþan uzmanlara önerilerde
bulunulmuþtur.

Objective: The aim of this study is to examine age, gender, alexithymia and social anxiety as predictors of computer gaming addiction among children. Method: The
research was carried out on a total of 321 persons, 148
of whom were girls and 173 were boys. The ages of the
participants were between 8 and 12 and their average
age was 10.48. Research data were collected via
Computer Gaming Addiction Scale for Children,
Alexithymia Scale for Children, Social Anxiety Scale for
Children and Personal Information Form. Parametric
tests were used because it was found that the data of
research were normally distributed and met the necessary assumptions for multiple regressions. The data
obtained from the research were analyzed by Pearson
Correlation Analysis and Hierarchical Regression Analysis
method. Results: As a result of analysis, a positive correlation has been found between computer gaming addiction and alexithymia and social anxiety. In addition, age,
gender, alexithymia and social anxiety were significantly
predictive of computer gaming addiction at 24.1%. In
the research, it was identified that the most effect in
explaining computer gaming addiction was alexithymia,
followed by gender and social anxiety. Discussion: As a
result, it is found out that gender, alexithymia and social
anxiety affect computer gaming addiction in children
significantly. The results of research were discussed in
the light of the related literature and suggestions were
made to the researchers and experts studying in the
field.
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GÝRÝÞ
Temelde eðlence ihtiyacýný karþýlamaya yönelik bir
etkinlik olarak deðerlendirilen oyun, çocuðu birçok
açýdan geliþtirmektedir. Oyun çocuðun kendini
ifade etmesi için en uygun yollardan biri olduðu
gibi dilsel, biliþsel, sosyal ve fiziksel becerilerini
geliþtirmede de önemli bir araçtýr (1). Bu yönüyle
oyunun, bireyin birçok temel ihtiyacýný karþýladýðýný
ve bireyin saðlýklý ve bütüncül bir þekilde geliþiminde önemli bir etkiye sahip olduðunu söyleyebiliriz.
Teknolojik geliþmelerle birlikte tarihi oldukça
eskilere dayanan oyun kavramýnýn içeriði yeniden
þekillenmiþtir. Oyunlarýn açýk mekânlardan kapalý
mekânlara, gerçek kiþilerle etkileþimden sanal kiþilerle etkileþime evirildiði görülmektedir (2). Dijital
oyunlarýn bir çeþidi olarak karþýmýza çýkan çevrimiçi oyunlar birçok kiþi için çekim merkezi olmuþtur.
Ýnternet dünyasýnýn sýnýrlarý olmayan, interaktif ve
kimlikleri gizleyen özellikleri çevrimiçi oyunlarý
popüler bir dinlence ve eðlence aracý haline getirmiþtir (3). Ancak çevrimiçi oyunlar beraberinde
pek çok sorun getirebilmektedir. Aileler çocuklarýnýn tüm gün bilgisayar baþýnda zaman geçirdiklerinden, hayattan koptuklarýndan ve onlarla
iletiþim kuramadýklarýndan þikâyet etmektedirler
(4). Oyun çocuðun iç dünyasýný dýþardaki sosyal
dünya ile birleþtirmesine yardým etmektedir (5).
Sanal dünyada ise çocuðun iç dünyasýný birleþtirdiði
çok fazla ve oldukça farklý dünyalar yer almaktadýr.
Bu sanal dünyalar çocuðun geliþimi için oldukça
zararlý olabilmektedir. Agresif davranýþlar, þiddetin normalleþmesi (6) ve baðýmlýlýk (7) sanal
oyunlarýn göze çarpan zararlý özellikleri olarak
karþýmýza çýkmaktadýr.
Baðýmlýlýk konusunda özellikle küçük çocuklarýn
risk altýnda olduðu göz önüne alýndýðýnda (8)
çocuðun gerçek oyunlar yerine sanal oyunlar oynamasýnýn baðýmlýlýk açýsýndan ne kadar büyük bir
risk olduðu görülecektir. Çocuðun sürekli olarak
oyunu düþünmesi, oyun oynamayý býrakamamasý ve
sürekli olarak oyunla ilgilenmesi bilgisayar oyun
baðýmlýlýðý olarak tanýmlanmaktadýr (7). Dijital
oyun baðýmlýlýðý ile ilgili yapýlan çalýþmalarýn artmasý ile birlikte oyun baðýmlýlýðý kavramý ruh saðlýðý
alanýndaki otoritelerin de dikkatini çekmiþ ve

çevrimiçi oyun baðýmlýlýðý APA (Amerikan
Psikiyatri Derneði) tarafýndan DSM V (Ruhsal
Bozukluklarýnýn Tanýsal ve Ýstatistiksel El Kitabý V)
(9) bölüm 3'e alýnmýþtýr. Bu kavram DSM V
tarafýndan zihnin sürekli olarak onunla meþgul
olmasý, tolerans, yoksunluk belirtileri, miktarý ile
ilgili yalan söyleme, diðer insanlarla problem yaþama, önemli iliþkilerinden birini kaybetme, olumsuz
duygulardan kaçýþ, oyunu býrakmak istemesine raðmen býrakamama, oyun oynama dýþýndaki ilgi alanlarýnýn kaybolmasý þeklinde dokuz kriter
çerçevesinde ele alýnmýþtýr (10). Bu kriterler oyun
baðýmlýlýðýný ölçme ile ilgili çalýþmalarda kullanýldýðý gibi sosyal medya baðýmlýlýðý (11) ve internet baðýmlýlýðý (10) gibi diðer teknolojik baðýmlýlýklarýn ölçülmesinde de kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Oyun baðýmlýlýðý baþlý baþýna bir problem olmakla
birlikte, oyun baðýmlýlýðýnýn çevrimiçi kumar
baðýmlýlýðý gibi diðer çevrimiçi olumsuz aktivitelerle de artan bir yakýnlýðý söz konudur (12). Bu
durum oyun baðýmlýlýðýnýn çocuklar için baþka
tehlikelerin de habercisi olduðunu göstermektedir.
Alan yazýnda çocuklarda oyun baðýmlýlýðý ve iliþkili
olduðu kavramlar ile ilgili sýnýrlý sayýda çalýþma
bulunmaktadýr. Yapýlan çalýþmalarda oyun baðýmlýlýðýnýn ebeveyn eðitimi (13), anne eðitim düzeyi
(14), dikkat eksikliði ve hiperaktivite bozukluðu ile
depresyon (15), internet baðýmlýlýðý (16), duygu
düzenleme ve okula baðlýlýk (17), saldýrganlýk
(8,18) ve sosyal baðlýlýk (19) ile iliþkili olduðu
görülmektedir. Bilgisayar oyun baðýmlýlýðý cinsiyet
deðiþkeni açýsýndan deðerlendirildiðinde, alan
yazýnda çocuklarda bilgisayar oyun baðýmlýlýðý ile
cinsiyet deðiþkeni arasýnda iliþki olduðunu gösteren
çalýþmalar (6,7,13,14) olduðu gibi her iki cinsiyet
açýsýndan anlamlý bir fark olmadýðýný gösteren
çalýþma da (20) bulunmaktadýr.
Ýnternet baðýmlýlýðý ile iliþkisi son yýllarda daha sýk
araþtýrýlan kavramlardan olan aleksitimi kavramý,
problemli internet kullanýmýna yol açan bir
deðiþken olarak karþýmýza çýkmaktadýr (21).
Modern teknolojilerin beraberinde getirdiði yenilikler ve yaþam tarzý sevgi, yardýmlaþma, paylaþma,
anlaþýlma gibi insanoðlunun temel ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasýný zorlaþtýrmaktadýr. Bu durum
günümüz insanýnda yalnýzlýðýn ve aleksitiminin artmasýna yol açabilmektedir (22).
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Çocuklarda oyun baðýmlýlýðýnýn yordayýcýlarý olarak aleksitimi,
sosyal anksiyete ve bazý sosyo-demografik deðiþkenler

Ýlk ortaya atýldýðýndan bu yana uygulamada çalýþan
klinisyenlerin ve araþtýrmacýlarýn ilgisini üzerinde
toplamayý baþaran aleksitimi kavramý (23) farklý
þekillerde ele alýnmýþtýr. Kavram bir kiþilik özelliði,
psikolojik bir sorun, biliþsel veya nörolojik bozukluk ve sosyal destek yoksunluðu sonucu ortaya
çýkan bir durum olarak ele alýnmaktadýr (24).
Aleksitimi kavramý hem duygu tepki sisteminin biliþsel-deneyimsel bileþenindeki eksikliklerini hem
de duygularýn kiþilerarasý düzenleme düzeyindeki
eksikliklerini ifade etmektedir. Bu bireyler sadece
duygularýný ifade etmede ve düzenlemede sýkýntý
yaþamazlar, duygusal sýkýntýlarýný diðer insanlara
ifade etmede ve onlardan yardým almada da sýkýntý
yaþarlar (25). Aleksitimik bireylerin duygularýný
adlandýrma, ifade etme ve ayrýþtýrmada zorlandýklarý, çoðu zaman duygularýnýn farkýnda olmadan
yaþadýklarý görülmektedir (26). Bu bireyler olumlu
ya da olumsuz olaylara herhangi bir duygusal tepki
vermeden, olaylarý tamamen mantýk çerçevesinde
düþünüp mekanik davranýþlar sergiler (27). Duygu
ve düþünceleri birbirlerinden ayýrt edemedikleri
için duygularýný ifade etmeleri gereken yerlerde de
düþüncelerini ifade ederler (28). Bu duruma erken
çocukluk döneminde geliþmeye devam eden afekt
geliþimindeki aksamanýn (29), çocukluk çaðý travmalarýnýn ve güvensiz baðlanma biçimlerinin neden
olabileceði (30) ifade edilmektedir. Bu özellikler bu
bireylerin sosyal iliþkilerde problem yaþamalarýna
ve duygulardan arýnýk, tamamen mekanik bir
iletiþim ve eðlence alaný olan sanal dünyaya dalmalarýna yol açabilmektedir.

E
H

D
A

A

Aleksitimi kavramý ile ilgili çalýþmalarda son yýllarda artýþ gözlenmektedir. Aleksitimi ile genel
teknolojik baðýmlýlýklar arasýndaki iliþkiyi ele alan
çalýþmalar incelendiðinde sýnýrlý sayýda çalýþma
yapýldýðý görülmektedir. Yapýlan çalýþmalarda aleksitiminin internet baðýmlýlýðý (21,31), aþýrý internet
kullanýmý (32), video oyunlarý (33) ve akýllý telefon
baðýmlýlýðý (34) ile iliþkili olduðu tespit edilmiþtir.
Aleksitimi ile cinsiyet deðiþkeni arasýndaki iliþkinin
incelendiði çalýþmalara bakýldýðýnda, genel olarak
aleksitimi ile cinsiyet arasýnda iliþki olmadýðýný
gösteren çalýþmalarýn (35,36,37,38) olduðu
görülmektedir. Ancak alan yazýnda erkeklerin
anlamlý bir þekilde kadýnlardan daha fazla aleksitimik özellikler gösterdiðini tespit eden bir çalýþmanýn da (39) olduðu tespit edilmiþtir.
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Ýnternetin iþlevlerinden birisi de sosyal iletiþim
aracý olarak kullanýlmasýdýr. Sosyal beceri yoksunluðu nedeniyle gerçek hayatta iliþki kuramayan
bireyler sanal dünyada kendilerini daha özgür bir
þekilde ifade edebilir, gerçek hayatta alamadýklarý
onayý sanal dünyada alabilirler (40). Bu özellikleri
ile internet sosyal beceri yoksunluðu yaþayan
bireyler için vazgeçilmez bir kaynak haline
gelebilmektedir. Bu baðlamda sosyal baðlantý
kurma ihtiyacýnýn (41) internetin önemli iþlevlerinden biri olduðu söylenebilir. Sosyal iletiþimi
saðlamak için kullanýlan internet uygulamalarýndan
biri oyunlardýr. Bir çalýþmada (42) oyun oynayan
katýlýmcýlarýn oyun oynama nedeni olarak sosyal
iletiþimi gösterdikleri görülmektedir. Yani gerçek
hayatta sosyal açýdan problem yaþayan bireyler
oyunlarý sosyal beceri yoksunluklarý ile baþ etmek
için kullanabilmektedirler. Ancak sosyalleþmek
amacýyla kullanýlan oyunlarýn aþýrý oynanmasý
baþka bir sorunu beraberinde getirebilmektedir. Ýlk
baþlarda sosyalleþme ve eðlence ihtiyacýna hizmet
eden oyunlar, zaman ilerledikçe sosyal hayatta
zaten problem yaþayan bireyler için, bir baðýmlýlýða
dönüþebilmektedir. Bu durum sosyal anksiyete
bozukluðunun, oyun baðýmlýlýðýnda önemli bir yere
sahip olabileceðini bize göstermektedir. Sosyal
anksiyete, kiþilerarasý deðerlendirmeden kaynaklanmasý ile diðer anksiyete türlerinden ayrýlmaktadýr (43). Kiþilerarasý iliþkilerde deðerlendirilme korkusu bireyin sosyal ortamlarda sýkýlmasýna, içine kapanmasýna ve günlük hayatta
iþlevselliðinin bozulmasýna neden olmaktadýr.
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Çocuklarda sosyal anksiyete ile bilgisayar oyun
baðýmlýlýðý arasýndaki iliþkiyi inceleyen sýnýrlý sayýda
çalýþma bulunmaktadýr. Bununla birlikte alan
yazýnda sosyal kaygý ile teknolojik baðýmlýlýklar
arasýndaki iliþkiyi inceleyen çeþitli çalýþmalar
bulunmaktadýr. Çalýþmalarda sosyal anksiyete,
problemli internet kullanýmý (44,45), siber zorbalýk
(46), problemli mobil telefon kullanýmý (47), bilgisayar oyun baðýmlýlýðý (48) ve oyun baðýmlýlýðý
(49) ile iliþkili bulunmuþtur. Sosyal anksiyete ile
cinsiyet deðiþkeni arasýndaki iliþkiyi inceleyen çalýþmalara bakýldýðýnda sosyal kaygýnýn cinsiyete göre
anlamlý bir þekilde farklýlaþtýðý ve kýzlarýn erkeklere
göre anlamlý þekilde daha çok sosyal anksiyete
yaþadýðý (50,51) görülmektedir. Bir baþka çalýþmada (52) ise çalýþmalarýnda sosyal anksiyetede cinsiyetler arasýnda anlamlý bir fark olmadýðýný tespit
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etmiþtir.

Veri Toplama Araçlarý

Oyun baðýmlýlýðý, sosyal anksiyete ve aleksitimi
arasýndaki
iliþkileri
araþtýran
çalýþmalara
bakýldýðýnda, alan yazýnda her kavramla ilgili ayrý
ayrý çalýþmalarýn yapýldýðý görülmektedir. Ancak
çocuklarda bu üç kavramýn bir biri ile iliþkisini ele
alan herhangi bir çalýþmaya rastlanmamýþtýr.
Çocuklar üzerinde yapýlacak çalýþmalar önemlidir.
Çünkü çocuklukta edinilecek olumlu veya olumsuz
bir davranýþýn etkileri uzun yýllar devam edecektir.
Oyun baðýmlýlýðý gibi geleceðin problemi olarak
görülen bir konuda, çocuklar üzerinde araþtýrma
yapmak, olasý nedenleri tespit edip ona göre
önlemler almak açýsýndan önemlidir. Bu nedenle
çocuklarda bilgisayar oyun baðýmlýlýðýný yordayan
deðiþkenlerin tespit edilmesi önem arz etmektedir.
Bu doðrultuda bu çalýþmada çocuklarda yaþ, cinsiyet, aleksitimi ve sosyal anksiyetenin bilgisayar
oyun
baðýmlýlýðýný
yordayýp
yordamadýðý
araþtýrýlmýþtýr.

Bilgisayar Oyun Baðýmlýlýðý Ölçeði: Ölçek Horzum
ve ark. (2) tarafýndan geliþtirilmiþtir. Ölçek 5'li likert tarzý bir ölçek olup 21 madde 4 alt boyuttan
oluþmaktadýr. Dört faktör toplam varyansýn
%45'ini açýklamaktadýr. Ölçek tek faktörlü bir yapý
olarak da kullanýlabilmektedir. Ölçekte yer alan
maddelerin faktör yük deðerleri .40 ile . 74 arasýnda deðiþmektedir. Ölçeðin 21 maddeden oluþan
toplam iç tutarlýlýk kat sayýsý (Cronbach Alfa) .85
olarak bulunmuþtur. Bu çalýþma kapsamýnda
ölçeðin Cronbach Alfa iç güvenirlik katsayýsý .88
olarak bulunmuþtur. Bu deðer ölçeðin yüksek derecede güvenilir bir ölçme aracý olduðunu göstermektedir (54).

YÖNTEM
Araþtýrma Modeli
Çocuklarda bilgisayar oyun baðýmlýlýðý, sosyal
anksiyete ve aleksitimi arasýndaki iliþkinin incelendiði bu çalýþmada genel tarama modellerinden
iliþkisel araþtýrma modeli kullanýlmýþtýr. Çalýþmada
iki ve daha fazla deðiþken arasýndaki iliþki müdahale edilmeden araþtýrýlmýþtýr (53).
Araþtýrma Grubu
Araþtýrma grubunu 2017-2018 eðitim öðretim yýlýnda Ýstanbul ili Baþakþehir ilçesindeki bir ilkokul ve
ortaokula devam eden 321 çocuk oluþturmaktadýr.
Araþtýrma gurubuna bu çalýþmanýn gönüllülüðe
dayalý bir çalýþma olduðu söylenmiþ, çalýþma sadece
gönüllü
olan
öðrencilerle
yürütülmüþtür.
Araþtýrmanýn örneklemi, zaman para ve iþgücü
açýsýndan var olan sýnýrlýlýklar nedeniyle kolay
ulaþýlabilir ve uygulama yapýlabilir birimlerden
seçildiði için, uygun örnekleme yöntemiyle
seçilmiþtir.

Çocuklar Ýçin Sosyal Anksiyete Ölçeði: La Greca ve
ark. (55) tarafýndan geliþtirilen ölçek Demir ve ark.
(56) tarafýndan Türkçe'ye uyarlanmýþtýr. Ölçeðin
ölçüt baðýntý geçerliðine Çocuklar için Sürekli
Kaygý Envanteri ile bakýlmýþ ve r=.597 þeklinde bir
korelasyon tespit edilmiþtir. Ölçekten elde edilen
test tekrar test korelasyon puanlarý r=.809 þeklinde
bulunmuþtur. Ölçeðin iç tutarlýlýk katsayýsý
(Cronbach Alfa) .81 olarak bulunmuþtur. Bu çalýþma kapsamýnda ölçeðin Cronbach Alfa iç güvenirlik katsayýsý .84 olarak bulunmuþtur. Bu deðer
ölçeðin yüksek derecede güvenilir bir ölçme aracý
olduðunu göstermektedir (54).
Çocuklar Ýçin Aleksitimi Ölçeði: Rieffe ve ark. (57)
tarafýndan geliþtirilen ölçek Koçak ve ark. (58)
tarafýndan Türkçeye uyarlanmýþtýr. Ölçek 20
madde 3 alt boyuttan oluþmaktadýr. Ölçeðin geçerlik çalýþmalarý kapsamýnda doðrulayýcý faktör analizi yapýlmýþ ve uyum indekslerinin kabul edilebilir
sýnýrlarda olduðu tespit edilmiþtir (x²/sd=2.44;
GFI=.95; RMSEA=.04). Ölçeðin iç tutarlýlýk katsayýsý (Cronbach Alfa) .78 olarak tespit edilmiþtir.
Yordama geçerliði kapsamýnda Kýsa Semptom
Envanteri ve Ruh Hali Ölçekleri ile iliþkisine
bakýlmýþ ve pozitif iliþki tespit edilmiþtir. Bu çalýþma kapsamýnda ölçeðin Cronbach Alfa iç güvenirlik katsayýsý .67 olarak bulunmuþtur. Bu deðer
ölçeðin güvenilir bir ölçme aracý olduðunu göstermektedir (54).
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Tablo 1'de bilgisayar oyun baðýmlýlýðý, duygularý
tanýmlama güçlüðü, duygularý açýklama güçlüðü,
dýþsal yönelimli düþünme ve sosyal anksiyeteye
iliþkin verilerin aritmetik ortalamalarý, standart
sapmalarý ve basýklýk ile çarpýklýk deðerleri verilmiþtir. Deðiþkenlerin basýklýk ve çarpýklýk deðerleri -1 ile +1 arasýnda olduðundan, verilerin normal
daðýlým gösterdiði söylenebilir (59).

Verilerin Toplanmasý ve Analizi
Araþtýrmanýn verileri öðrencilerden bire bir yüz
yüze izinleri alýnarak toplanmýþtýr. Çalýþmadan elde
edilen verilerin kimse ile paylaþýlmayacaðý sadece
bilimsel bir çalýþmada kullanýlacaðý ifade edilmiþtir.
Çalýþmaya katýlmayý reddeden çocuk olmamýþtýr.
Çalýþmaya katýlmayý kabul eden 348 çocuða ait veriler toplandý. Ancak uç ve boþ býrakýlan veriler
elendikten sonra elde kalan 321 adet veri ile analizler yapýlmýþtýr. Araþtýrmada öncelikle deðiþkenler
arasýndaki iliþkiye bakýlmýþtýr. Veriler normal
daðýlým gösterdiðinden Pearson Korelasyonu ile
deðiþkenler arasýndaki iliþkiye bakýlmýþtýr. Ayrýca
veriler çoklu regresyon varsayýmlarýný karþýladýðý
tespit edilmiþtir. Daha sonra her bir baðýmsýz
deðiþkenin (Yaþ ve Cinsiyet, Sosyal Anksiyete ve
Aleksitimi) baðýmlý deðiþken (Bilgisayar Oyun
Baðýmlýlýðý) üzerindeki yordayýcý gücünü tespit
etmek için Hiyerarþik Regresyon Analizi
yapýlmýþtýr. Cinsiyet deðiþkeni kategorik bir
deðiþken olduðu için yapay deðiþkene (dummy
deðiþkenine) çevrilmiþtir. Böylece kategorik bir
deðiþkenin çoklu regresyon analizine girilebilmesi
saðlanmýþtýr (59). Verilerin analizinde SPSS 25
paket programý kullanýlmýþtýr.
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BULGULAR
Araþtýrmada öncelikle örneklemi tanýtýcý bulgulara
yer verilmiþtir. Buna göre araþtýrma grubunun 148'i
(%46.1) kýz, 173'ü (%53.9) erkektir. Araþtýrmaya
katýlan çocuklarýn yaþlarý 8-12 arasýnda deðiþmekte
olup yaþ ortalamalarý 10.48 þeklindedir.
Araþtýrmada veriler analiz edilmeden önce
deðiþkenlerin aritmetik ortalamalarýna, standart
sapmalarýna ve basýklýk çarpýklýk deðerlerine
bakýlmýþtýr. Elde edilen veriler Tablo 1'de verilmiþtir.

I
R

Ayrýca çoklu regresyonlarýn temel varsayýmlarýndan olan doðrusallýk varsayýmý için daðýlýmlarýn serpilme grafiðine bakýlmýþ ve bu varsayýmýn karþýlandýðý görülmüþtür. Baðýmsýz deðiþkenler arasýnda
çoklu doðrusal baðlantý sorununun olup olmadýðýný
tespit etmek için VÝF (Varyans Artýþ Faktörleri) ve
tolerans deðerleri incelenmiþtir. VÝF deðerlerinin
1.003- ile 1.315 arasýnda olduðu ve bu deðerlerin
10'un altýnda olduðu, tolerans deðerlerinin .681 ile
.997 arasýnda deðiþtiði ve bu deðerlerin de .10'dan
oldukça yüksek olduðu tespit edilmiþtir. Bu deðerler birlikte ele alýndýðýnda çoklu doðrusal baðlantý
probleminin olmadýðý ve çoklu regresyon analizinin
baþka bir koþulunun da saðlandýðý söylenebilir (60).
Çalýþmada deðiþkenler arasýnda otokorelasyon
olup olmadýðýný tespit etmek için Durbin-Watson
analizi yapýlmýþ ve Durbin-Watson deðerinin
(dw=1.938) olduðu tespit edilmiþtir. Bu deðerin
1.5-2.5 arasýnda olmasý deðiþkenler arasýnda otokorelasyon olmadýðýný göstermektedir (61).
Araþtýrmanýn verilerinin parametrik test ve çoklu
regresyon varsayýmlarýný karþýladýðý görüldüðünden
Pearson Korelasyonu ve Regresyon analizine
geçilmiþtir.
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Tablo 2'de bilgisayar oyun baðýmlýlýðý ile alekstimi
ve sosyal anksiyete arasýndaki iliþkiye iliþkin analiz
sonuçlarý verilmiþtir.
Tablo 2'de çocuklarda bilgisayar oyun baðýmlýlýðýnýn aleksitimi alt boyutlarýndan duygularý
tanýmlama güçlüðü (r= .339, p<0.01), duygularý

Tablo 1: Betimleyici istatistikler
N
X
Sh
Ss
Çarpýklýk
Basýklýk
BOB
321
40.88
.78
13.95
.68
-.03
DTG
321
4.88
.16
2.79
.36
-.52
DAG
321
4.17
.13
2.33
.06
-.70
DYD
321
6.90
.12
2.07
-.05
-.40
SA
321
45.06
.71
12.78
.29
-.16
BOB: Bilgisayar Oyun Baðýmlýlýðý, DTG: Duygularý Tanýmlama Güçlüðü,
DAG: Duygularý Açýklama Güçlüðü, DYD: Dýþsal Yönelimli Düþünme, SA: Sosyal Anksiyete
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Tablo 2: Bilgisayar oyun baðýmlýlýðý, aleksitimi ve sosyal anksiyete arasýndaki iliþki
BOB
DTG
DAG
DYD
SA
BOB
1
DTG
.34**
1
DAG
.16**
.47 **
1
DYD
.14*
.10
.12*
1
SA
.22**
.35**
.44**
.07
1
**
p< .01 ve *p<.05 BOB: Bilgisayar oyun baðýmlýlýðý, DTG: Duygularý tanýmlama güçlüðü,
DAG: Duygularý açýklama güçlüðü, DYD: Dýþsal yönelimli düþünme

açýklama güçlüðü (r= .163, p<0.01) ve dýþsal yönelimli düþünme (r= .138, p<0.05) ile pozitif iliþkili
olduðu tespit edilmiþtir.
Çocuklarda bilgisayar oyun baðýmlýlýðýnýn yaþ, cinsiyet, aleksitimi ve sosyal anksiyete tarafýndan yordanýp yordanmadýðýna iliþkin bulgular Tablo 3'te
verilmiþtir.
Tablo 3'te görüldüðü gibi çocuklarda bilgisayar
oyun baðýmlýlýðýnýn yordayýcýlarý hiyerarþik regresyon analizi ile incelenmiþtir. Analiz üç adýmda
gerçekleþtirilmiþtir. Ýlk olarak yaþ ve cinsiyet
deðiþkenleri analize girilmiþtir. Ýkinci adýmda aleksitimi alt boyutlarýndan duygularý tanýmlama
güçlüðü, duygularý açýklama güçlüðü ve dýþsal yönelimli düþünme analize girilmiþtir. Üçüncü ve son
adýmda çocuklar için sosyal anksiyete analize girilmiþtir. Birimci adýmda analize girilen yaþ ve cinsiyet deðiþkenlerinin çocuklarda bilgisayar oyun
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baðýmlýlýðýný anlamlý bir þekilde yordadýðý tespit
edilmiþtir (F (2,317)=18.142, p<.01, R=.320, R2=
.103, R2=.103). Birinci blokta yer alan yaþ ve cinsiyet deðiþkenlerinin bilgisayar oyun baðýmlýlýðýna
iliþkin toplam varyansýn %10.3'ünü açýkladýðý
görülmektedir. Ýkinci blokta analize girilen aleksitimi alt boyutlarýndan olan duygularý tanýmlama
güçlüðü, duygularý açýklama güçlüðü ve dýþsal yönelimli düþünme deðiþkenlerinin bilgisayar oyun
baðýmlýlýðýný anlamlý bir þekilde yordadýðý tespit
edilmiþtir (F (5,314)=17.834, p<.01, R=.470, R2=
.221, R2=.118). Aleksitimi alt boyutlarýndan
duygularý tanýmlama güçlüðü, duygularý açýklama
güçlüðü ve dýþsal yönelimli düþünme deðiþkenlerinin bilgisayar oyun baðýmlýlýðýna iliþkin toplam
varyansýn %11.8'ini açýkladýðý, ikinci adýmda denkleme giren aleksitimi deðiþkeni alt boyutlarý ile birlikte açýklanan varyansýn %22.1'e yükseldiði
görülmüþtür. Üçüncü blokta analize girilen sosyal
anksiyete deðiþkeninin bilgisayar oyun baðýmlýlýðýný
anlamlý bir þekilde yordadýðý tespit edilmiþtir (F
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Tablo 3: Aleksitimi, sosyal anksiyete, cinsiyet ve yaþ deðiþkenlerinin bilgisyar oyun baðýmlýlýðýný yordamasýna iliþkin
hiyerarþik regresyon sonuçlarý
Deðiþken
B
Standart Hata
T
p
Ýkili R
Kýsmi R
â
Sabit
57.06
7.39
7.72
.000
Yaþ
-1.16
.70
-.09
-1.67
.096
-.07
-.09
Cinsiyet (Kadýn)
-.8.78
1.49
-.31
-5.91
.000
-.31
-.31
1.Blok: R=. 322; R 2= .104; ÄR 2= .104; F(2, 317) = 18.405; p< .000
Sabit
43.61
7.34
5.94
.001
Yaþ
-1.07
.65
-.08
-1.64
.102
-.07
-.09
Cinsiyet (Kadýn)
-8.59
1.40
-.31
-6.13
.000
-.31
-.33
DTG
1.55
.28
.31
5.51
.000
.34
.30
DAG
.18
.34
.03
.53
.597
.16
.03
DYD
.59
.34
.09
1.75
.081
.14
.10
2.Blok: R= . 473; R 2= .223; ÄR 2= .120; F(5, 315) = 18.127; p< .000
Sabit
36.35
7.67
4.74
.000
Yaþ
-.91
.65
-.070
-1.41
.160
-.07
-.08
Cinsiyet (Kadýn)
-9.07
1.40
-.32
6.50
.000
-.31
-.35
.34
.27
DTG
1.41
.28
.28
4.96
.000
DAG
-.16
.36
-.03
-.45
.653
.16
-.03
DYD
.58
.34
.09
1.72
.087
.14
.10
.22
.16
SA
.18
.06
.16
2.92
.004
3. Blok: R= . 494; R 2= .244; ÄR 2= .020; F (6, 314) = 16.884; p< .000
BOB: Bilgisayar oyun baðýmlýlýðý, DTG: Duygularý tanýmlama güçlüðü, DAG: Duygularý açýklama güçlüðü,
DYD: Dýþsal yönelimli düþünme
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(6,313)=16.606, p<.01, R=.491, R2=.241, R2=
.020). Sosyal anksiyetenin bilgisayar oyun baðýmlýlýðýna iliþkin toplam varyansýn % 2'sini açýkladýðý,
üçüncü adýmda denkleme giren sosyal anksiyete
deðiþkeni ile birlikte açýklanan toplam varyans
%24.1'e ulaþmýþtýr.
TARTIÞMA
Bu araþtýrmada çocuklarda bilgisayar oyun baðýmlýlýðýnýn yordayýcýlarý olarak yaþ, cinsiyet, aleksitimi
ve sosyal anksiyete incelenmiþtir. Ýlk olarak bilgisayar oyun baðýmlýlýðý, aleksitimi ve sosyal anksiyete
arasýndaki iliþkiye bakýlmýþ ve deðiþkenler arasýnda
iliþki olduðu tespit edilmiþtir. Araþtýrmada yaþ, cinsiyet, aleksitimi ve sosyal anksiyetenin çocuklarda
bilgisayar oyun baðýmlýlýðýný anlamlý bir þekilde yordadýðý tespit edilmiþtir.
Araþtýrmanýn birinci alt problemi yaþ ve cinsiyetin
çocuklarda bilgisayar oyun baðýmlýlýðýný anlamlý bir
þekilde yordayýp yordamadýðý þeklinde ifade
edilmiþtir. Araþtýrmada cinsiyet deðiþkeninin bilgisayar oyun baðýmlýlýðýný anlamlý bir þekilde yordadýðý, yaþ deðiþkeninin ise anlamlý bir þekilde yordamadýðý tespit edilmiþtir. Buna göre erkeklerin
bilgisayar oyun baðýmlýlýk düzeyleri kýzlarýn bilgisayar oyun baðýmlýlýk düzeylerinden anlamlý bir þekilde daha yüksek bulunmuþtur. Araþtýrmanýn bu
bulgusu alan yazýndaki bilgisayar oyun baðýmlýlýðý
ve internet baðýmlýlýðý ile cinsiyet arasýndaki iliþkiyi
inceleyen çalýþmalarla (7,13,62,63,64,65,66) uyumludur. Alan yazýndaki bu çalýþmalarda da bilgisayar
oyun baðýmlýlýðý erkek öðrencilerde kýz öðrencilerden anlamlý þekilde daha fazla çýkmýþtýr. Erkek
öðrencilerde bilgisayar oyun baðýmlýlýðýnýn daha
fazla çýkma nedeni ailesel ve toplumsal yapýdan
kaynaklanýyor olabilir. Toplumumuzda erkek
çocuklar çok rahat bir þekilde internet kafelerde,
oyun salonlarýnda oyun oynayabilirken, kýz çocuklarýn oralarda görülmesi hoþ karþýlanmamaktadýr.
Dolayýsýyla erkeklerin bu tür uygulamalara eriþim
olanaklarý kýzlardan daha fazladýr. Yoðun kullanýmýn beraberinde baðýmlýlýðý getirebileceði
dikkate alýndýðýnda erkeklerin kýzlardan daha fazla
oyun baðýmlýsý olmalarý anlaþýlabilir bir durumdur.
Araþtýrmanýn yaþ deðiþkenine iliþkin bulgusu da
alan yazýnda yapýlan çalýþmalarla (67,68) uyumludur. Günümüzde her yaþtan birey teknolojik
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ürünlere ulaþabildiði için bilgisayar oyun baðýmlýlýðýnýn yaþa göre anlamlý bir þekilde farklýlaþmadýðý söylenebilir.
Araþtýrmanýn ikinci alt problemi çocuklarda aleksitiminin bilgisayar oyun baðýmlýlýðýný anlamlý bir
þekilde yordayýp yordamadýðý þeklinde ifade
edilmiþtir. Araþtýrmada aleksitimi alt boyutlarýndan
duygularý açýklama güçlüðünün bilgisayar oyun
baðýmlýlýðýný anlamlý bir þekilde yordadýðý, duygularý açýklama güçlüðü ve dýþsal yönelimli düþünme
alt boyutlarýnýn çocuklarda oyun baðýmlýlýðýný
anlamlý bir þekilde yordamadýðý tespit edilmiþtir.
Alan yazýnda çocuklarda bilgisayar oyun baðýmlýlýðý
ile aleksitimi arasýndaki iliþkiyi inceleyen herhangi
bir çalýþmaya rastlanmamýþtýr. Ancak bilgisayar
oyun baðýmlýlýðý olarak deðerlendirilebilen video
oyun baðýmlýlýðý ile aleksitimi arasýnda pozitif iliþki
olduðunu gösteren çalýþma (33) bulunmaktadýr.
Bilgisayar oyun baðýmlýlýðý internet baðýmlýlýðýnýn
bir alt boyutu olarak deðerlendirildiðinden (69)
internet baðýmlýlýðý ile aleksitimi arasýndaki iliþkiyi
ele alan çalýþmalara da bakýlmýþtýr. Alan yazýnda
internet baðýmlýlýðý ile aleksitimi arasýnda pozitif
iliþki
olduðunu
gösteren
çalýþmalarýn
(21,31,32,34,70) olduðu ve bu çalýþmalarýn araþtýrmanýn bu bulgusunu desteklediði görülmektedir.
Bu çalýþmalarda duygularýný tanýmlama ve ifade
etme ile ilgili sýkýntý yaþayan çocuklarýn daha fazla
baðýmlý olduklarý görülmektedir. Aleksitimik
çocuklar kendilerini ifade etme zorunluluðunun
olmadýðý, bütünüyle mekanik bir etkileþimin
olduðu bilgisayar ortamlarýnda daha rahat olabilmektedirler. Bu bireyler sosyal ortamlarda problem yaþadýklarý için sosyal bir etkileþim gerektirmeyen teknolojik aletlerle daha çok
ilgilenebilmektedirler. Bütün bu özellikler aleksitimik çocuklarýn bilgisayar oyun baðýmlýsý
olmalarý bulgusunu açýklamaktadýr. Araþtýrmanýn
bu bulgusu ve alan yazýndaki diðer çalýþmalar göz
önüne alýndýðýnda duygularý ile ilgili farkýndalýk
düzeyleri düþük olan veya ne hissettikleri konusunda farkýndalýklarý olmayan bireylerin oyun baðýmlýsý olma ihtimallerinin daha yüksek olduðunu
söyleyebiliriz.
Araþtýrmanýn üçüncü alt problemi sosyal
anksiyetenin bilgisayar oyun baðýmlýlýðýný anlamlý
bir þekilde yordayýp yordamadýðý þeklinde ifade
edilmiþtir. Araþtýrmada sosyal anksiyetenin çocuk-

Taþ Ý, Güneþ Z.

larda bilgisayar oyun baðýmlýlýðýný anlamlý bir þekilde yordadýðý tespit edilmiþtir. Alan yazýnda çocuklarda bilgisayar oyun baðýmlýlýðý ile sosyal anksiyete
arasýnda iliþki olduðunu gösteren sýnýrlý sayýda
çalýþma bulunmaktadýr. Bilgisayar oyun baðýmlýlýðý
ile sosyal anksiyete arasýnda pozitif iliþki olduðunu
gösteren çalýþmalar (48,49) ile internet baðýmlýlýðý
ve sosyal anksiyete arasýnda pozitif iliþki olduðunu
gösteren çalýþmalarla (44,45) uyumludur. Bu çalýþmalardan elde edilen sonuçlara göre sosyal
anksiyete, bilgisayar oyun baðýmlýlýðýnýn oluþmasýnda etkilidir. Sosyal anksiyetesi olan çocuklar
anksiyete yaratma ihtimali olan gerçek sosyal
ortamlardan kaçýnabilmektedirler. Bu çocuklarda
eleþtirilme, yargýlanma veya utanç duyacaðý bir þey
yapma korkusu yani kiþilerarasý deðerlendirilme
korkusu (43) olabilmektedir. Bu duygular, onlarý
kontrolün bütünüyle kendilerinde olduðu sanal
dünyaya itebilmektedir. Kontrol kendilerinde
olduðu için, istedikleri zaman düðmeye basýp sanal
sosyal ortamý, ya da oyunlarý terk edebilmektedirler. Olumlu ya da olumsuz herhangi bir tepki
vermeyen bilgisayar oyun ortamlarý bu çocuklar
için çekici olabilmektedir. Bu durum bilgisayar
baþýnda geçirilen zamaný da artmasýna ve baðýmlýlýðýn
oluþmasýna
zemin
hazýrlayabilir.
Araþtýrmanýn bulgusu ve alan yazýnda yapýlan diðer
çalýþmalarýn bulgularý bir bütün olarak deðerlendirildiðinde sosyal anksiyetesi olan çocuklarýn
bilgisayar oyun baðýmlýlýðýna daha eðilimli olduklarý söylenebilir.

edilmiþtir. Ayrýca çalýþmada cinsiyetin, sosyal
anksiyetenin ve aleksitiminin çocuklarda bilgisayar
oyun baðýmlýlýðýnýn anlamlý yordayýcýlarý olduðu
tespit edilmiþtir.
Araþtýrmanýn sonuçlarýna göre alanda çalýþan
uzmanlara, eðitimcilere ve araþtýrmacýlara bazý
önerilerde bulunulmuþtur. Bilgisayar oyun baðýmlýlýðý olan çocuklara duygusal farkýndalýk ve duygularýný ifade etme ile ilgili psiko-eðitim veya psikolojik danýþma çalýþmasý yapýlabilir. Ayný þekilde
uzmanlar tarafýndan çocuklarla yapýlacak sosyal
anksiyete ile baþ etme programlarý da bilgisayar
oyun baðýmlýlýðýnýn azaltýlmasýnda etkili etkili olabilir. Çocuklarda bilgisayar oyun baðýmlýlýðý, sosyal
anksiyete ve aleksitimi arasýndaki iliþkiyi inceleyen
çalýþmaya rastlanmamýþtýr. Farklý çalýþmalar
yapýlarak bu araþtýrmanýn sonuçlarý test edilebilir.
Araþtýrmanýn bazý sýnýrlýlýklarý bulunmaktadýr.
Araþtýrma 8-12 yaþlarý arasýndaki çocuklar
üzerinde gerçekleþtirilmiþtir. Bu nedenle araþtýrmanýn sonuçlarý bu örneklemle sýnýrlýdýr. Farklý
örneklemlerde (ergen, üniversite öðrencisi ve
yetiþkin) yapýlacak çalýþmalarla bu kavramlar
arasýndaki iliþki incelenebilir. Araþtýrmanýn örneklemi seçilirken uygun örnekleme yöntemi ile
seçilmiþtir. Bu çalýþmanýn sonuçlarýnýn genellenebilirliðini sýnýrlayan bir durumdur. Sonraki
çalýþmalarda seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen
örneklemlerde çalýþma tekrarlanabilir.

SONUÇ
Araþtýrmada sonuç olarak çocuklarda bilgisayar
oyun baðýmlýlýðý ile sosyal anksiyete arasýnda ve
aleksitimi arasýnda sýrasýyla düþük ve orta düzeyde
pozitif yönde anlamlý bir iliþki olduðu tespit
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