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ÖZET

Amaç: Bu araştırmanın amacı akıllı telefon bağımlılığı,
genel aidiyet ve mutluluk arasındaki yordayıcı ilişkileri
ortaya koymaktır. Yöntem: Araştırmanın çalışma
grubunu farklı bölümlerde öğrenim gören toplam 312
üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanması
amacıyla Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu,
Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu, Genel Aidiyet Ölçeği
kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin ortaya
konulmasında korelasyon analizi ve yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Bulgular: Bulgular akıllı telefon
bağımlılığının mutluluk ile negatif yönlü ilişkili olduğunu
ortaya koymaktadır. Akıllı telefon bağımlılığı genel
aidiyetin reddedilme boyutu ile pozitif yönlü ilişkili
bulunmuştur ancak kabul edilme boyutu ile anlamlı ilişki
bulunmamıştır. Mutluluk ise genel aidiyetin kabul edilme
boyutu ile pozitif, reddedilme ile negatif yönlü ilişki
bulunmuştur. Yol analizi sonuçları genel aidiyetin kabul
edilme ve reddedilme boyutlarının akıllı telefon
bağımlılığını pozitif yönde yordadığını göstermiştir.
Kabul edilme ve reddedilme boyutları mutluluğu
doğrudan yordadığı ve akıllı telefon bağımlılığının
mutluluğu negatif yönde yordadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre akllı telefon bağımlılığı ile genel aidiyet duygusu arasında pozitif,
mutluluk ile negatif bir ilişki vardır. Ayrıca akıllı telefon
bağımlılığı, mutluluk, kabul edilme ve reddedilme
arasındaki yol analizine ilişkin oluşturulan modelin iyi
uyum gösterdiği sonucu elde edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ait Olma, Ait Olma İhtiyacı, Akıllı
Telefon Bağımlılığı, Mutluluk, Akıllı Telefon Kullanımı
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SUMMARY

Objective: The smartphone addiction has gained attention in recent years with the increase development in
technology. People use smartphones for several purposes but this also result in pathological behavioral, emotional and cognitive problems. Aim of current study is to
reveal the associations among smartphone addiction,
general belongingness and happiness by using structural
equation modelling. Method: Participants of study consists of 312 university students. In data collection process, “Smartphone Addiction Inventory Short Form-“,
“Oxford Happiness Scale” and “General Belongingness
Scale” were used. In data analysis correlation analysis
and structural equation modelling were used to reveal
the associations among smartphone addiction, general
belongingness and happiness levels of participants.
Results: Results of study revealed a negative significant
correlation between smartphone addiction and hapiness
levels of participants. Moreover a positive significant correlation was found between smartphone addiction and
rejection –the dimension of general belongingness-,
whereas no significant correlation was found smartphone addiction and acceptance –the dimension of general belongingness-. Happiness levels of participants
were found to be positively and significantly correlated
with acceptance and negatively correlated with rejection. Path analysis showed that general belongingness
predicted smartphone addiction in a positive way.
General belongingness also predicted happiness directly
and smartphone addiction negatively predicted happiness. Discussion: In sum, smartphone addiction was
significantly correlated with both happiness and general
belongingness levels of participants. Moreover, a structural equation model among the smartphone addiction,
general belongingness and happiness revealed an
acceptable fit indexes. Lastly, findings were discussed
and suggestions were given in line with the theorotical
background and literature.
Key Words: Belongingness, Need to Belong, Happiness,
Smartphone Addiction, Smartphone Use
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GİRİŞ
Mutluluk kavramı, ilk çağlardan bu yana
araştırılmış ve ele alınmış olsa da bu kavramla ilgili
bilimsel yaklaşımların hız kazanması 1980’lerden
itibaren başlamıştır (1,2,3,4). Günümüzde de
çoğunlukla mutluluğun belirleyicileri veya nasıl
ölçüleceği özellikle psikoloji alanında yoğun ilgi
görmektedir (5,6). Mutluluk kavramı pozitif
psikoloji alanında öznel iyi oluş ile eş anlamlı
kullanılmakta (6,7) olup en temel hali ile kişinin
olumlu duyguları daha çok yaşarken, olumsuz
duyguları daha az sıklıkta yaşaması olarak
tanımlanabilir (7,8). Pozitif psikoloji alanının
önemli araştırmacılarından Diener (1984) ise öznel
iyi oluşu kişinin olumlu ve olumsuz duygularına
yönelik
genel
değerlendirmeleri
olarak
tanımlamaktadır.
Neden bazı insanlar diğerlerinden daha mutludur
sorusunun cevabı çeşitli araştırmacılar tarafından
ele alınmış olup, konuyla ilgili olarak Lyubomirsky
(2001) mutluluktaki bilişsel ve motivasyonel süreçlerini incelemek gerektiğini ortaya koymaktadır.
Ayrıca ona göre mutlu bireylerin yaşam olaylarına
bakışı mutluluklarını ve kendilik değerlerini
arttırırken, mutsuz bireyler mutsuzluklarını
arttıracak yaşam olaylarına odaklanır. Temel olarak
mutlu birey, genellikle pozitif duyguları deneyimleyen bireydir (11). Ancak bu pozitif duygular
rastgele değildir ve mutluluk pozitif duyguların
deneyimlenmesi ile başarı kazanır (12). Mutluluk
ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde bu
kavramın alanyazında yaşam doyumu (13,14),
yalnızlık (15), şemalar (16,17) ve depresyon (18)
gibi birçok kavramla çalışıldığı görülmektedir.
Mutluluğu hedonizm, arzu ve otantizm açısından
ele alan yaklaşımlar incelendiğinde ise bu
yaklaşımların hoşnutluk veren, istekler ve haz
arttıran yaşam olaylarına odaklandıkları görülmektedir (19,20). Bu noktada kişinin mutluluk
arayışında ve kaynaklarında psikolojik ihtiyaçların
rolü de göz önüne çıkmaktadır. Baumeister ve
Leary (1995)’ye göre insanlarda uzun süreli, olumlu ve önemli olabilecek kişilerarası ilişkileri
oluşturma ve sürdürmeye yönelik her zaman
hissedilen bir ait olma güdüsü vardır ve bu ait olma
güdüsü bir ihtiyaçtır. Onlara göre kişinin ait olma
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ihtiyacı olumlu duygulanımla artarken, olumsuz
duygulanımla birlikte azalmaktadır.
Bireyin sosyal yaşamda en temel ihtiyaçlarından
biri ilişki kurma ve ait olma ihtiyacıdır (22,23,24,
25,26,27,28). Ait olma kavramı birçok araştırmacı
tarafından uzun yıllardan bu yana ele alınmakta
(27,29,30)
olup günümüzde “genel aidiyet”
kavramı da ön plana çıkan kavramlardan birini
oluşturmaktadır. Ait olma duygusu kişinin herhangi bir sistem ya da çevreye katılma deneyimidir ve
böylece kişinin bu sistem ya da çevrenin bir parçası
olmasıdır (31). Benlikle ilişkili bir yapı ve
kişilerarası ilişkilerin temel bir bileşeni olarak
aidiyet, bireyin kendini, içinde bulunduğu çevrenin
anlamlı, değerli ve önemli bir parçası olarak
algılaması şeklinde kavramlaştırılabilir. Aidiyet
kişilerarası ilişki bağlamı içerisinde doyurulabilen
bir gereksinimdir ve insanlar aidiyet gereksinimlerinin düzeyi açısından birbirlerinden farklılaşırlar
(32). Günümüzde artan internet, sosyal medya ve
akıllı telefon gibi teknoloji ürünlerinin kullanımı
düşünüldüğünde kişinin ait olma ihtiyacının
karşılandığı en temel alanlardan birinin internet,
sosyal medya ya da telefon olduğu ortaya konulabilir. Seidman’e (2013) göre sosyal medya kişinin
diğerleri ile iletişime geçtiği ve onlarla ilgili bilgi
aldığı en temel alanlardan biridir. Bilgiye ulaşma
hızının artması, sosyal medya güncellemeleri,
bağlantıların takip edilmesi gibi birçok özellik,
günümüzde
akıllı
telefonlar
aracılığıyla
sağlanabilmektedir. Çakır ve Oğuz’a (2017) göre
eklenen yeni özellikler ve kolay taşınabilirlik gibi
nedenlerden dolayı akıllı telefonlar gittikçe
yaygınlaşmaktadır. Günümüzde, mobil uygulamalar, eğitim ve eğlence imkanları, dokunmatik
ekranlar, navigasyon, kamera özellikleri, sosyal
medyaya erişim ve mobil internet gibi özellikler
akıllı telefonları günlük yaşamda vazgeçilmez hale
getirmektedir (35, 34, 36, 41, 38). Türkiye’de internet ve akıllı telefon kullanımı ile ilgili olarak elde
edilen Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre
(TÜİK) 2017 yılında bireylerin %80.7’si interneti
kendi evinde kullanmaktadır. Ayrıca aynı verilere
göre 16-74 yaş arasındaki bireylerin %66.7’si internet kullanmaktadır. 2016 yılı TÜİK verilerine göre
ise hanelerin %96.9’unda cep telefonu
bulunmaktadır (39). Bu durum cep telefonlarının
ve internetin günümüzde ülkemizde ne kadar
yaygın olduğunun bir göstergesidir.
Klinik Psikiyatri 2019;22:436-444
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Akıllı telefonların günümüzde insan yaşamını
kolaylaştıran birçok özelliğinin yanı sıra problematik kullanımı kişinin sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir (40). Kwon ve arkadaşlarına göre
(2013) akıllı telefon bağımlılığı, internet
bağımlılığına benzer birçok özellik içermektedir ve
akıllı telefon bağımlılığında internet bağımlılığı
kriterleri göz önüne alınmalıdır. Günümüzde internet kaynaklı bağımlılıklar incelendiğinde özellikle
oyun bağımlılığı (42,43) ve sosyal medya bağımlılığı
(44,45) gibi bağımlılık türleri ile ilgili çalışmalar
giderek artmaktadır. Bunun yanı sıra akıllı telefon
bağımlılığı ile ilişkili çalışmalarda da (36,38,46) son
yıllarda artış görülmektedir.
Akıllı telefon bağımlılığı ile ilgili yapılan
araştırmalar incelendiğinde son yıllarda depresyon
(47,48), ait olma (49) ve mutluluk (50) gibi kavramlarla çalışıldığı görülmektedir. Ancak mutluluk,
genel aidiyet ve akıllı telefon bağımlılığı arasındaki
yordayıcı ilişkileri ortaya koyan herhangi bir
araştırmaya rastlanmamıştır. Akıllı telefonların
günümüzde özellikle gençlerin davranış problemlerindeki yeri ve önemi düşünüldüğünde bu
araştırma ile ergenlik ve beliren yetişkinlik döneminin önemli bir yönünü oluşturan “Genel aidiyet
duygusu” ile mutluluk arasındaki ilişkideki rolü
ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca ergenlik ve
beliren yetişkinlik dönemi kişinin kimlik gelişimi ve
sosyal ilişkileri açısından (51,52) aidiyet kavramının
önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Günümüzün
en temel problemleri arasında yer alan akıllı telefon bağımlılığının bireylerin mutluluk düzeyleri ile
ilişkili
olabileceği
düşünülmektedir.
Bu
araştırmada da akıllı telefon bağımlılığı, mutluluk
ve genel aidiyet duygusu arasındaki yordayıcı
ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM
Katılımcılar
Bu araştırma üniversitede öğrenim görmekte olan
öğrenciler arasından araştırmaya katılım için
gönüllü olan, halen psikiyatrik bir tanıyla tedavisi
olmayan toplamda 91’i erkek (%29.2) ve 221’i
kadın (%70.8) olmak üzere toplamda 312 öğrenci
ile yapılmıştır (Ort. Yaş=21.13, S=1.80). Araştırma
öncesinde çalışmaya katılmaya gönüllü olan
Klinik Psikiyatri 2019;22:436-444

katılımcılara aydınlatılmış onam formu verilerek
onamları alınmıştır. Veriler, akıllı telefon
kullanımının aile, okul ve günlük yaşam faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirten ve bununla ilgili
olarak yardım almak isteyen üniversite
öğrencilerden toplanılmıştır. Yardım almak isteyen
öğrenciler bir devlet üniversitenin psikolojik destek
merkezine başvurmuş ve gönüllü olarak
araştırmaya katılmışlardır.
Veri Toplama Araçları
Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Form: Akıllı
Telefon Bağımlılığı Ölçeği bireylerin akıllı
telefonlarına olan bağımlılıklarını ölçmek amacıyla
geliştirilmiştir. Ölçeğin orijinali Kwon, Kim, Cho ve
Yang (2013) tarafından geliştirilmiştir ve ölçeğin
Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Noyan,
Enez Darçın, Nurmedov, Yılmaz ve Dilbaz (2015)
tarafından yapılmıştır. Toplamda 10 maddeden
oluşan ölçek 6’lı Likert tipindedir. Bazı örnek maddeler, “Akıllı telefon kullanmaktan dolayı
planladığım işleri aksatırım” ya da “Akıllı telefonumu hedeflediğimden daha uzun süre kullanırım”
şeklindedir. Ölçek tek faktörlü bir yapı göstermektedir ve alınan puanlar 10-60 arasında
değişmektedir. Puanların artması akıllı telefon
bağımlılığının artması olarak yorumlanmaktadır.
Ölçeğin tümünün iç tutarlık katsayısı .87 olarak
bulunmuştur. Test tekrar test güvenirlik katsayısı
ise .93’tür.
Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu: Mutluluk
Ölçeği toplamda 7 maddeden oluşmaktadır ve 5’li
Likert tipindedir. Orijinali Hills ve Argyle (2002)
tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerlik ve
güvenirlik çalışması Doğan ve Akıncı Çötok (2011)
tarafından yapılmıştır. Bazı örnek maddeler ise
“Çevremdeki güzelliklerin farkına varırım” ve
“Geçmişle ilgili mutlu anılara sahip değilim”
şeklinde belirtilmiştir. Yapılan faktör analizi
ölçeğin tek faktörlü yapıda olduğu ortaya
koymuştur. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .74 olarak
test tekrar test güvenirlik katsayısı ise .85 olarak
bulunmuştur. Ölçekten alınan yüksek puanlar mutluluk düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.
Genel Aidiyet Ölçeği: Orijinal olarak Malone, Pillow
ve Osman (2012) tarafından geliştirilen ölçeğin
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Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Duru
(2015) tarafından yapılmıştır. Yapılan açımlayıcı ve
doğrulayıcı faktör analizlerinin ölçeğin iki faktörlü
yapısını doğruladığı ifade edilmiştir. Ölçeğin kabul
edilme ve reddedilme olmak üzere iki boyutu
bulunmaktadır. Toplamda 12 maddeden oluşan
ölçek 7’li Likert tipindedir ve örnek maddeler
“İnsanlar beni önemsemiyormuş gibi hissediyorum” ve “Başkaları ile bir bağ kurduğumu hissediyorum” şeklindedir. Ölçeğin tümü için iç tutarlık
katsayısı .92, kabul edilme boyutu için iç tutarlık
katsayısı .89 olarak reddedilme boyutu içinse .91
olarak bulunmuştur. Ölçeğin madde toplam
korelasyonlarının .48 ile .79 arasında olduğu ifade
edilmiştir ve test tekrar test güvenirlik katsayısı
ölçeğin tümü için .84, kabul edilme boyutu için .70,
reddedilme boyutu için ise .75 olarak bulunmuştur.
Duru (2015) çalışmasında ölçeğin reddedilme
boyutunu oluşturan maddelerin ters çevrilerek
genel aidiyet duygusunu ölçtüğünü, bunun yanında
ters puanları çevrilmeksizin alt boyutların ayrı ayrı
da kullanılabileceğini ifade etmiştir. Bu araştırma
kapsamında kabul edilme ve reddedilme boyutları
kullanılmıştır.
İşlem
Araştırmada veri toplama amacıyla kullanılacak
ölçeklerden oluşturulan bir ölçek bataryası
yardımıyla veriler toplanmıştır. Ölçeklerin her
katılımcıya aynı sırada verilmesi nedeniyle sona
kalan ölçekler doldurulurken yorgunluk ya da
motivasyon düşüklüğü gibi sorunlar ortaya
çıkabilir. Bu durum sıra etkisi olarak
adlandırılmaktadır (57). Sıra etkisinin önlenmesi
amacıyla ölçeklerin farklı sıralarda verildiği
toplamda üç batarya hazırlanmıştır. Ölçeklerle birlikte katılımcılara araştırma ile ilgili bilgilendirmenin ve çalışmaya katılma konusunda istekli
olanların onamlarının yer aldığı aydınlatılmış onam
formu verilmiştir. Ölçeğin uygulaması yaklaşık 10
dakika sürmüştür. Verilerin analizi amacıyla ilk
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önce değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
için korelasyon analizleri ardından AMOS paket
programı kullanılarak yol analizi (path analysis)
yapılmıştır. Yol analizi gözlenen ya da gizil
değişkenler kullanılarak bu değişkenler arasındaki
toplam, doğrudan, dolaylı etkilerin incelenmesini
mümkün kılan istatistiksel bir tekniktir (58). Bu
çalışma kabul edilme, reddedilme, akıllı telefon
bağımlılığı ve mutluluk gizil değişkenleri ile
yürütülmüştür.
BULGULAR
Araştırmada yer alan değişkenler arasındaki korelasyon analizi sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1’den de görülebileceği gibi akıllı telefon
bağımlılığı mutluluk ile negatif yönde (r=-.24
p<.001) anlamlı ilişkilidir. Akıllı telefon
bağımlılığının Genel Aidiyet Ölçeği’nin reddedilme
boyutu ile pozitif yönde anlamlı ilişkili olduğu (r=
.30, p<.001) ancak kabul edilme boyutu ile anlamlı
ilişki göstermediği saptanmıştır (r=-.10, p>.05).
Mutluluğun kabul edilme boyutu ile pozitif yönde
anlamlı ilişkili (r=.55, p<.001) olduğu reddedilme
boyutu ile ise negatif yönde anlamlı ilişkili (r= -.58,
p<.001) olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Gizil değişkenlerle yürütülen yol analizlerinin
gözlenen değişkenlerle yürütülen yol analizlerine
kıyasla daha güvenilir sonuçlar verdiği bilinmektedir (59). Bu gerekçeyle araştırmamızda yol analizi
gizil değişkenlerle yürütülmüştür. Akıllı telefon
bağımlılığı, mutluluk, kabul edilme ve reddedilme
arasındaki yol analizine ilişkin oluşturulan modelin
uyum indekslerinin başlangıçta yeterli (60, 61)
düzeyde olmadığı görülmüştür (Model 1) (bakınız,
Tablo 2). Model 1’in uyum indeksleri (x²/sd = 2.53,
GFI=.81, AGFI=.78, TLI=.84, CFI =.86,
SRMR=.12 ve RMSEA=.07, p<.001) olarak
bulunmuştur. Uyum indekslerinin yeterliliği ile
ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Ki kare ve
RMSEA değerleri kabul edilebilir sınırlar
içerisinde olmasına rağmen GFI, AGFI, TLI ve
CFI değerlerinin tam olarak istenen seviyede
olmaması nedeniyle modifikasyon indeksleri
incelenmiştir ve modelde bazı iyileştirmelerin
yapılabileceği görülmüştür. Bu iyileştirmeler
dikkate alınarak Akıllı Telefon Bağımlılığı
Ölçeği’nin 1-2, 4-5, 4-6 ve 5-6 maddeleri ile Oxford
Klinik Psikiyatri 2019;22:436-444
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Mutluluk Ölçeği Kısa Formu’nun 5. ve 6. maddelerinin hata varyansları arasında kovaryanslar
yapılmıştır.
Modifikasyon indeksinden yola çıkarak yapılan
iyileştirmeler kuramsal açıdan uyumlu olacak
şekilde yapılmıştır. Hata varyansları arasında
kovaryans yapılan maddeler incelendiğinde benzer
maddeler oldukları gözlenmiştir. Yapılan beş
kovaryans bağlantısının ardından modelin (Model
2) uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeye
geldiği görülmüştür (bakınız Tablo 2) (58,59).
Model 2’nin uyum indeksleri (x²/sd=1.75, GFI=
.88, AGFI=.85, TLI=.92, CFI=.93, SRMR=.05 ve
RMSEA=.05, p<.001) olarak bulunmuştur. Elde
edilen bu sonuçlar akıllı telefon bağımlılığı, mutluluk, kabul edilme ve reddedilme arasında
oluşturulan modelin kabul edilebileceğini
göstermiştir. Bu yol analizine ilişkin beta katsayıları
ve model Şekil 1’de verilmiştir.

Gerçekleştirilen yol analizine ilişkin elde edilen
toplam, doğrudan ve dolaylı etkiler ile t değerleri
Tablo 3’de gösterilmiştir. Yol analizinin sonuçları
incelendiğinde genel aidiyetin hem kabul edilme (β
=.25, p<.05) hem de reddedilme (β=.48, p<.001)
boyutunun akıllı telefon bağımlılığını anlamlı
düzeyde yordadığı görülmektedir. Kabul edilme ve
reddedilme boyutları birlikte akıllı telefon
bağımlılığına ilişkin toplam varyansın %13’ünü
açıklamaktadır. Akıllı telefon bağımlılığı mutluluğu
negatif yönde yordamaktadır (β=-.13, p<.05).
Kabul edilme boyutu mutluluğu pozitif yönde yordarken (β=.32, p<.001) reddedilme boyutu ise
negatif yönde yordamaktadır (β=-.44, p<.001).
Genel aidiyetin kabul edilme ve reddedilme
boyutları ile akıllı telefon bağımlılığı birlikte
mutluluğa ilişkin toplam varyansın %55’ini
açıklamaktadır. Reddedilme ve kabul edilme
boyutlarının akıllı telefon bağımlılığı üzerinden
mutluluğun üzerinde sınırlı da olsa (β=-.06, β=.03) dolaylı etkisinin olduğu görülmektedir.

Şekil 1. Kabul edilme, reddedilme, akıllı telefon bağımlılığı ve mutluluk arasındaki ilişkilere ilişkin yol
analizi
Klinik Psikiyatri 2019;22:436-444
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Bu çalışmada genel aidiyet, akıllı telefon bağımlılığı
ve mutluluk arasındaki yordayıcı ilişkilerin ortaya
konulması amaçlanmıştır. Yapılan korelasyon analizleri akıllı telefon bağımlılığının mutluluk ile
negatif, reddedilme ile pozitif yönde ilişkili
olduğunu ancak akıllı telefon bağımlılığının genel
aidiyetin kabul edilme boyutu ile anlamlı ilişkili
olmadığını ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra
mutluluğun genel aidiyet ölçeğinin kabul edilme
boyutu ile pozitif yönde anlamlı, reddedilme boyutu ile ise negatif yönde anlamlı ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu ilişkiler dikkate alınarak
oluşturulan yol analizinde genel aidiyetin kabul
edilme ve reddedilme boyutlarının akıllı telefon
bağımlılığını pozitif yönde yordadığı tespit
edilmiştir. Kabul edilme ve reddedilme boyutu
tarafından yordanan akıllı telefon bağımlılığının da
mutluluğu negatif yönde yordadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca kabul edilme boyutu mutluluğu
doğrudan pozitif yönde yordarken reddedilme
boyutu mutluluğu doğrudan negatif yönde
yordamaktadır.
Yapılan araştırmalar incelendiğinde her ne kadar
mutluluk ve akıllı telefon bağımlılığı arasındaki
ilişkileri ortaya koyan çalışmalar az olsa da
(62,63,64) internet bağımlılığı ve mutluluk
alanyazında çalışılan kavramlardır (65,66,67,68).
Örneğin, Kumcağız ve Gündüz (2016) yaptıkları
araştırmada psikolojik iyi oluş ile akıllı telefon
bağımlılığı arasında negatif bir korelasyon
bulmuştur. Bu çalışmaya benzer olarak Nam ve
diğerleri (2013) iyi oluş ve akıllı telefon bağımlılığı
arasında negatif bir ilişki ortaya koymuştur. Ayrıca
internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş arasında
alanyazında yapılan araştırmalar bu iki kavram
arasındaki negatif ilişkilere işaret etmektedir (65,
67). Bütün bu sonuçlar araştırmamızda ulaşılan
bulgular ile benzer niteliktedir. Ayrıca, internet
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bağımlılığının depresyon gibi olumsuz bir duygu
durumuyla pozitif ilişkisi olması (69,70) bu
kavramın mutlulukla olan olumsuz ilişkisini
açıklamakta önemli olabilmektedir. Ayrıca sosyal
becerileri günlük yaşamda eksik olan bireylerin
çevrim içi aktiviteleri sosyalleşmek için
kullandıkları ve bu durumun da olumsuz yaşam
olaylarına yol açabileceği düşünüldüğünde (71)
internet bağımlılığının mutsuzluğa yol açabilecek
negatif yaşam deneyimleri ile ilişkili olduğundan
söz edilebilir.
Akıllı telefon bağımlılığı ile genel aidiyet duygusu
arasındaki ilişki ele alındığında, bireylerin akıllı
telefonlarında yürüttükleri faaliyetler önem
kazanmaktadır. Bir birey akıllı telefonu aracılığıyla
sosyal medya kullanıyorsa ve sosyal medya
üzerinden de kabul edilme hissi yaşıyorsa yani ait
olma ihtiyacını karşılıyorsa, bu durum kişinin akıllı
telefon kullanımı için bir pekiştireç görevi görüyor
olabilir. Akıllı telefon aracılığıyla elde edilen bu
ihtiyaç tatmininin bir sonraki akıllı telefon kullanım
olasılığını arttırarak akıllı telefon bağımlılığının
gelişmesine neden olabileceği düşünülebilir. İlgili
alanyazın incelendiğinde de özellikle sosyal medya
kullanımı ile ait olma ve benlik değeri gibi
ihtiyaçların karşılanabileceğinin ifade edildiği
görülmektedir (72). Reddedilmenin akıllı telefon
bağımlılığını pozitif yönde yordaması ise bireylerin
reddedildiklerinde yaşadıkları olası olumsuz
duyguları ve giderilemeyen ait olma ihtiyaçlarını
karşılamak adına akıllı telefon kullanım oranlarının
artabileceği şeklinde açıklanabilir. Reddedilme
yaşayan ya da dışlanan bireylerin internete yönelerek
psikolojik
ihtiyaçlarını
karşılamaya
çalışabilecekleri ve bunun da internet bağımlılığına
neden olabileceğinden de söz edilmektedir (73).
Reddedilme yaşayan kişilerin bu nedenle akıllı telefon bağımlılığı geliştirebilecekleri düşünülebilir.
Her ne kadar bireylerin akıllı telefonları ve internet
aracılığıyla
ait
olma
ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri ifade edilse de akıllı telefon
Klinik Psikiyatri 2019;22:436-444
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bağımlılığının mutluluğu negatif yönde yordadığı
görülmektedir. Bu sonuçtan hareketle akıllı telefon
kullanımının bireylerin ait olma ihtiyaçlarının
karşılanmasına yardımcı olabileceği ancak
bağımlılık düzeyinde kullanılan akıllı telefonların
bireylerin mutluluk düzeylerini olumsuz olarak
etkileyebileceği ifade edilebilir. Young (1999)
tarafından da ifade edildiği gibi internetin aşırı
düzeyde kullanımı bireylerin aile, iş ve akademik
yaşantılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Akıllı
telefonların ve bu cihazlar aracılığıyla internetin
kompulsif bir şekilde kullanımı, tolerans
gelişimine, kişilerarası sorunlara ve zaman yönetimi ile ilişkili problemlere neden olabilir (75).
Genel aidiyet ve mutluluk arasındaki ilişkiler
incelendiğinde ise, kabul edilme düzeyi yüksek olan
bireylerin ait olma ihtiyaçlarının karşılandığı ve
mutluluk düzeylerinin buna bağlı olarak
yükselebileceği ifade edilebilir. Öte yandan reddedilme boyutu yüksek olan, ilişkilerinde reddedilen ve ait olma ihtiyaçları karşılanamayan
kişilerin mutluluk düzeylerinin düşük olacağı belirtilebilir. Örneğin, Leung, Kier, Fung, Fung ve
Sproule (2013) yaptıkları araştırmada güçlü
arkadaş bağlarının ve arkadaş sahibi olmanın mutlulukta önemli bir faktör olabileceğini ortaya
koymuştur. Benzer olarak Zelenski ve Nisbet
(2014) ilişkide bulunmanın mutluluğun önemli bir
yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu
araştırma bulguları araştırmamızdan elde edilen
sonuçlarla benzerlik göstermektedir.
Bu araştırma, üniversite öğrencileri ile sınırlı bir
çalışmadır. Bireylerin akıllı telefon kullanımının
bağımlılık düzeyi yalnızca ölçekle tanımlanmış ve
klinik bir görüşme yapılmamıştır. İlişkisel
değerlendirme yapıldığı için bağımlı ve bağımlı
olmayan şeklinde iki grup ayrımı yapılmamıştır.
Ancak gelecek araştırmalarda farklı popülasyon ve
yaş gruplarında klinik görüşme ile bağımlı ve
bağımlı olmayan diye ayrı gruplar oluşturularak
incelemeler yapılabilir. Ayrıca araştırmada çalışılan
değişkenler mutluluk, akıllı telefon bağımlılığı ve
genel aidiyet duygusu ile sınırlıdır. Gelecekte farklı
değişkenlerle yapılacak deneysel ve boylamsal
çalışmaların yararlı olacağı düşünülmektedir.
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SONUÇ
Bu araştırmada akıllı telefon bağımlılığı ile mutluluk arasında negatif yönlü korelasyonlar bulunmakta ve aidiyet duygusunun akıllı telefon
bağımlılığında önemli bir rolü olduğu görülmektedir. Bireyler genellikle kabul edilme ve ilişki kurma
ihtiyaçları açısından çeşitli sebeplerle akıllı
telefonları ve interneti tercih edebilmektedir. Bu
yüzden ergenlerin ve beliren yetişkinlerin sosyal
ihtiyaçlarını sanal dünya yerine gerçek yaşamda
karşılayabilecekleri ortamlar oluşturmak ve sosyal
becerilerini arttırmak gerekmektedir. Aidiyet duygusu bireylerin sosyalleşmesi ve kişilik
gelişimlerindeki en önemli olgulardan biridir. Bu
yüzden özellikle ergenlikten itibaren aileler,
öğretmenler ve alan uzmanları çocukların bu
duygularını ortaya koyabilecekleri imkanlar
oluşturmalılardır. Akıllı telefon bağımlılığının
mutluluğun önündeki bir engel olduğu
düşünüldüğünde özellikle bu bağımlılığın önlenmesine yönelik ruh sağlığı çalışanları ve uzmanları
gençlere gerekli bilinçlendirme çalışmaları yaparak
bireysel ve grup çalışmalarına odaklanmaları
yararlı olabilir.

Yazışma Adresi: Prof. Dr., Mehmet Ak, Necmetin Erbakan
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