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ABSTRACT 

Objective: Nomophobia is a name given to the individual's fear of not being able to communicatevia mobile phone or the internet. In this study, it 
was aimed to to determine the level of nomophobia in medicalstudents in Turkey and manifest their effects on academic achievement. Methods: 

In this descriptive and cross-sectional study, a total of 332 medical students between the ages of 19-24 were included. Nomophobia Scale (NMP-

Q) was applied to the students. There lationship between nomophobia scales cores and academic achievements was evaluated. Results: 198 (59.6%) 
of the participants were female students, 134 (40.4%) were male students. When the NMP-Q scores of the participants were evaluated, 36.1% (120) 

were mild, 52.4% (174) were moderate and 11.4% (38) were excessive. As the NMP-Q score s increased, it was determined that their academic 

success decreased more. It was observed that academic success decreased more in those who feared not having Access to information and losing 
connection. Conclusion: Medical education involves both a long and difficult educational process. Technological devices can make our work easier 

in increasing the quality of education. However, students should be told that there should be limited use. If this situation is not taken in a timely 

manner, it may appear as a public health problem in the future. 
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ÖZET 

Amaç: Nomofobi, bireyin cep telefonu ya da internet üzerinden iletişim kuramama korkusuna verilen bir isimdir. Bu çalışmada Türkiye’de tıp 

fakültesi öğrencilerinde nomofobi düzeylerinin belirlenmesi ve bunun akademik başarıları üzerine olan etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan bu çalışmamıza 19-24 yaş aralığında toplam 332 tıp fakültesi öğrencisi dahil edildi. Öğrencilere 

Nomofobi Ölçeği (NMP-Q) uygulandı. Nomofobi Ölçeği skorları ile akademik başarıları arasındaki ilişki değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamıza 

katılan katılımcıların 198’i (%59.6) kız, 134’ü (%40.4) erkek öğrenciydi. Katılımcıların NMP-Q skorları değerlendirildiğinde %36.1 (120)’i hafif 
düzeyde, %52.4 (174)’ü orta düzeyde, %11.4 (38)’ü aşırı düzeyde olarak tespit edilmiştir. NMP-Q skorları ile öğrencilerin akademik başarılarının 

etkilenip etkilenmediği değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0.018).NMP-Q skorları arttıkça akademik 

başarılarının daha fazla düştüğü tespit edilmiştir. Bilgiye erişememe ve bağlantıyı kaybetme korkusu olanlarda akademik başarılarının daha çok 
düştüğü görülmüştür. Sonuç: Tıp eğitimi hem uzun hem de zor bir eğitim süreci içermektedir. Eğitim kalitesinin artırılmasında teknolojik cihazlar 

işimizi kolaylaştırabilir. Fakat öğrencilere sınırlı kullanımın olması gerektiği anlatılmalıdır. Bu durum zamanında önlem alınmazsa, ilerleyen 

zamanda bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkabilir. 
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GİRİŞ 

 

Akıllı telefonlar güncel ve kullanım kolaylığı 

sağlayan tasarımları, taşınabilir ve her zaman kolay 

ulaşılabilir olması ile birlikte hayatımızda 

vazgeçilmez hale gelmiştir. 2018  yılı  üçüncü 

çeyrekte 80,6 milyon olan cep 

telefonu abone sayısı %2,8  artışla  2019  yılı  üçün

cü çeyrekte 82,9 milyona çıkmıştır. Mevcut grafiğe 

baktığımızda her geçen yıl artmaya devam 

etmektedir.1 Diğer ülkelerde de durum farklı 

değildir. Amerika’da yapılan bir çalışmada %95 

oranında cep telefonuna sahip olma oranları 

gözlenmektedir.2 Ülkemizde ise bu oran %95.9 

olarak tespit edilmiştir.3 Bu durum, araştırmacıların 

daha önceleri sigara, alkol ya da madde 

bağımlılığından bahsederken artık internet, oyun ve 

akıllı telefon bağımlılığı gibi davranışsal 

bağımlılıktan söz etmesine sebep olmuştur.4 

 

          Nomofobi, bireyin cep telefonu ya da internet 

üzerinden iletişim kuramama korkusuna verilen bir 

isimdir. İlk olarak İngiltere’de “ No Mobile Phobia 

“ kelimelerinin kısaltmasından türetilmiştir.5 Son 

yıllarda araştırmalar akıllı telefonların aşırı 

kullanımının getirdiği fiziksel sorunlar ve 

psikopatolojiler üzerine yoğunlaşmıştır.6,7 Cep 

telefonunun yanında olmamasının kişiyi strese 

soktuğu ve konsantrasyonun bozulduğu yapılan 

çalışmalarda gösterilmiştir.7 Bragazzi ve arkadaşları 

tarafından ilk kez DSM-V kriterleri arasına alınması 

konusunda yeni bir öneri getirilmiştir. Bu çalışma, 

akademisyenlerin bu konudaki farkındalığını 

artırmada çok etkili olmuştur. Ayrıca yapılan bu 

çalışma ile bireylere psikoterapi uygulanabileceği ve 

ilerleyen aşamalarda farmakoterapi 

düşünülebileceği belirtilmiştir.8 

 

         Yapılan çalışmalar genellikle gelişime ve 

değişime açık, savunmasız bir nüfus olarak 

değerlendirilen gençlerin üzerinde durmuştur. 

Özellikle de ebeveyn kontrolü dışında olan 

üniversite öğrencileri üzerinde yoğunlaşılmıştır.9-11 

Birçok ülkede tıp ve diğer fakültelerde okuyan 

öğrencilerin nomofobi düzeyleri karşılaştırılmış, 

bunun kişilik özellikleri, akademik başarıları ile 

ilişkisi değerlendirilmiştir.6,8 Biz yaptığımız bu 

çalışmada Türkiye’de tıp fakültesi öğrencilerinde 

nomofobi düzeylerini tespit etmeyi ve bunun 

akademik başarıları üzerine olan etkilerini ortaya 

çıkarmayı amaçladık. Bu çalışma Türkiye’de tıp 

fakültesi öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin ve 

aynı zamanda akademik başarılarının 

değerlendirildiği ilk çalışmadır.  

 

YÖNTEM 

 

Çalışma Dizaynı 

 

Çalışma için öncelikle yerel etik kurulundan gerekli 

izinler alındı (2019/404). Katılımcılara 

bilgilendirilmiş olur formu imzalatıldı. Tanımlayıcı 

ve kesitsel tipte yapılan bu çalışmamız Bolu Abant 

İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim 

gören 198 kız ve 134 erkek öğrenci ile yapıldı. 

Çalışmamıza katılan öğrencilerin akademik 

başarılarını değerlendirirken objektif bir şekilde 

sınavlardan aldıkları puanların ortalaması kullanıldı. 

60 puan altı alanlar akademik başarısı etkilenmiş 

grup, 60 puan ve üzeri alanlar akademik başarısı 

etkilenmemiş grup olarak değerlendirildi. 

Çalışmamızda ek hastalığı olan ve son 1 yılda anti-

depresan ya da farklı bir psikiyatrik ilaç kullanan 

öğrenciler çalışma dışı bırakıldı.  

 

Veri Toplama Yöntemi  

 

Katılımcıların değerlendirilmesi amacıyla yaş, 

cinsiyet, günlük ortalama cep telefonu kullanım 

süresi, gece cep telefonunun açık ya da kapalı 

olması, sabah kalktığında telefonunu kontrol etme 

zamanı ve akademik başarısını etkilediğini düşünüp 

düşünmediğini değerlendiren sorulardan oluşan bir 

anket formu kullanıldı. Beraberinde katılımcılara 

Nomofobi Ölçeği (NMP-Q) uygulandı. Ayrıca 

öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanların 

ortalaması hesaplandı.  

 

          NMP-Q ölçeği, Yıldırım ve Correira 

tarafından geliştirilen ve 7’li likert şeklinde ölçülen, 

20 maddeden oluşan bir ölçektir.12 Ölçekten 

alınabilecek minimum puan 20, maksimum puan 

140’tır. 0-20 puan aralığı nomofobinin olmadığını, 

21-60 puan aralığı hafif düzeyde, 61-100 puan 

aralığı orta düzeyde, 101-140 puan aralığı aşırı 

düzeyde nomofobi olduğunu göstermektedir. 

Ölçeğin bilgiye erişememe (4 madde), bağlantıyı 

kaybetme (5 madde), iletişime geçememe (6 

madde), rahat hissedememe (5 madde) den oluşan 

dört alt boyutu bulunmaktadır. Ölçeğin Cronbach’s 

alpha (güvenirlik katsayısı) değeri 0.95 olarak 

bulunmuştur. Orijinal ölçeğin dört alt boyutunun 

cronbach alfa değerleri sırasıyla 0.94, 0.87, 0.83, 

0.81’dir.12 Türkçeye uyarlanan bu ölçeğin cronbach 

alfa değeri ise 0,92’dir. Türkçeye uyarlanmış halinin 

alt boyutların güvenirlik katsayıları ise sırasıyla 

0.90, 0.74, 0.94 ve 0.91 olarak değerlendirilmiştir.13 

 

İstatistiksel Analiz 

 

Verilerin istatistiksel analizi için IBM SPSS v.21 

versiyonu kullanılmıştır. Sayısal veriler için 

ortalama±standart sapma ve ortanca (min-max) 

hesaplanarak, nitelik olarak belirtilen veriler yüzde 

(%) olarak ifade edilmiştir. Grup 

karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi ve Ki-
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kare testi kullanılmıştır. p<0.05 istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edilmiştir.  

 

BULGULAR 

 

Çalışmamıza katılan katılımcıların 198 (%59.6)’i 

kız, 134 (%40.4)’ü erkek öğrenciydi. Katılımcıların 

yaş ortalaması 20.15± 1.08 olarak tespit edildi. 

Çalışmamızda yer alan öğrencilerin %71’i 19-20 yaş 

aralığında, %29’u 21-24 yaş aralığında idi.  

Katılımcıların NMP-Q düzeyleri 

değerlendirildiğinde %36.1 (n:120)’i hafif düzeyde, 

%52.4 (n:174)’ü orta düzeyde, %11.4 (n:38)’ü aşırı 

düzeyde olarak tespit edilmiştir. NMP-Q skorları 

aşırı düzeyde olan grupta, cinsiyet ve yaş açısından 

anlamlı farklılıklar tespit edilemedi 

(p=0.072).Katılımcıların % 89.8 (n:298)’i gece cep 

telefonunu açık bıraktığını belirtirken, 

%10.2(n:34)’si cep telefonunu kapalı tuttuğunu 

belirtmiştir. Sabah kalktığınızda telefonunuzu ne 

zaman kontrol edersiniz sorumuza verilen cevaplara 

baktığımızda % 77.7 (n:258)’si hemen, %8,4 

(n:28)’ü ilk 30 dakika içerisinde, %13.9 (n:46)’u ise 

30 dakika sonrasında cep telefonunu kontrol ettiğini 

belirtti. Öğrencilere “Bunun akademik başarınızı 

etkilediğini düşünüyor musunuz?” diye 

sorduğumuzda ise % 57.8 (n:192)’si evet derken, 

%42.2 (n:140)’si hayır olarak belirtti. 

 

          Günlük ortalama cep telefonu kullanım 

süreleri değerlendirildiğinde %73 (n:242)’ünün 3 

saat ve üzeri, %27 (n:90)’sinin 3 saatin altında 

olduğu tespit edilmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin 

günlük cep telefonu kullanım süreleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

saptanmıştır(p=0.038). Kızlar erkeklere göre günlük 

cep telefonunu daha uzun süre kullanmaktadır. Kız 

ve erkek öğrenciler arasında sabah kalktığında cep 

telefonlarını ilk kontrol etme zamanı açısından 

farklılık saptanmamıştır(p=0.162).Akademik 

başarısını etkilediğini düşünen öğrencilerin günlük 

ortalama cep telefonu kullanım sürelerinde ise 

istatistiksel açıdan anlamlı ilişki tespit edilmiştir 

(p=0.013) (Tablo 1). 

 

 

 

 

Tablo 1. Günlük Ortalama Telefon Kullanım Süresini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi 

  Ort. telefon kullanım süreleri  

p 
< 3 saat (N) ≥ 3 saat (N) 

Sayı (%) 90 (%27.1) 242 (%72.9)  

Cinsiyet 
Kız 

Erkek 

42 (%21.2) 

48 (%35.8) 

156 (%78.8) 

86 (%64.2) 
0.038* 

Gece telefonun açıklık 

durumu 

Kapalı 

Açık 

12 (%35.3) 

78 (%26.2) 

22 (%64.7) 

220 (%73.9) 
0.403 

Sabah kontrolü 

Hemen 

İlk 30 dk 

Daha sonra 

62 (%24.0) 

12 (%42.9) 

16 (%34.8) 

196 (%76.0) 

16 (%57.1) 

30 (%65.2) 

0.236 

Akademik başarıya etki 

durumu** 

Hayır 

Evet 

52 (%37.1) 

38 (%19.8) 

88 (%62.9) 

154 (%80.2) 
0.013* 

*Ki-kare testi 
**Katılımcıların kendi görüşlerine göre etkilenme durumunu belirtmektedir 

 

 
 

Akademik başarısını etkilediğini düşünen 

katılımcılarda cep telefonu kullanım süresi daha 

uzun bulunmuştur. NMP-Q skorları ile 

katılımcıların yaşları değerlendirildiğinde anlamlı 

ilişki saptanmamıştır(p=0.089). Katılımcıların 

NMP-Q skorları ile cinsiyetler arasında anlamlı 

ilişki olduğutespit edilmiştir (p=0.011). Kızların 

NMP-Q skorları daha yüksek olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

          Günlük ortalama cep telefonu kullanım 

süreleri ile NMP-Q skorları değerlendirildiğinde 

istatistiksel açıdan anlamlı ilişki tespit edilmiştir 

(p=0.009). Cep telefonu kullanım süresi arttıkça 

NMP-Q skorlarının arttığı gözlenmektedir. Sabah 

cep telefonunu kontrol etme zamanı ile NMP-Q 

skorları arasındaki ilişki değerlendirildiğinde 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p=0.014). Sabah 

kalktığında cep telefonunu hemen kontrol edenlerde 

NMP-Q skorlarının daha yüksek olduğu 

görülmektedir (Tablo 2). 
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*Mann-Whitney U testi 
**Katılımcıların kendi görüşlerine göre etkilenme durumunu belirtmektedir

NMP-Q skorları ile öğrencilerin akademik 

başarılarının etkilenip etkilenmediği 

değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı 

ilişki bulunmuştur (p=0.018) (Tablo 3). NMP-Q 

skorları arttıkça akademik başarılarının daha fazla 

düştüğü tespit edilmiştir. NMP-Q ölçeğinin alt 

parametreleri değerlendirildiğinde ise bilgiye 

erişememe ve bağlantıyı kaybetme ile akademik  

   başarıları arasında anlamlı ilişki olduğu 

gösterilmiştir(p=0.010, p=0.019) (Tablo 3). 

Bilgiye erişememe ve bağlantıyı kaybetme korkusu 

olanlarda akademik başarılarının daha çok düştüğü 

görülmektedir. Akademik başarısının etkilenmesi 

ile iletişime geçememe ve rahat hissedememe alt 

parametreleri değerlendirildiğinde istatistiksel 

açıdan anlamlı ilişki tespit edilememiştir (p=0.095, 

p=0.192) (Tablo 3). Gece cep telefonunu açık 

tutma, sabah kontrol etme ve günlük ortalama cep 

telefonu kullanım süresi ile akademik başarılarının 

etkilenmesi değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan 

anlamlı ilişki tespit edilememiştir (p=0.365, 

p=0.983, p=0.761). 

 

 

 

Tablo 3. Nomofobi Ölçeği ve Alt Parametrelerinin Akademik Başarı Üzerindeki Etkileri 

 

  Akademik Başarı*** p 

Etkilenmiş Etkilenmemiş 

 28 (%8.4) 304 (%91.6)  

Bilgiye erişememe  15.86 ± 4.96 15.20 ± 5.29 0.010* 

Bağlantıyı kaybetme  12.5 [5 - 29] 18 [5 - 35] 0.019* 

İletişime geçememe  19.29 ± 8.07 23.76 ± 9.04 0.095 

Rahat hissedememe  7.5 [5 - 19] 77.79 [5 - 35] 0.192 

Nomofobi 

skorları 

Hafif 

Orta 

Aşırı  

20 (%71.4) 

6 (%21.4) 

2 (%7.1) 

100 (%32.9) 

168 (%55.3) 

36 (%11.8) 

 

0.018** 

*Mann-Whitney U testi 
**Ki-kare testi 

*** Katılımcıların sınav sonuçlarına göre yapılan 
değerlendirme 

Etkilenmemiş: 60 puan ve üzeri not ortalaması 

Etkilenmiş: 60 puan altı not ortalaması 
 

TARTIŞMA 

 

İnsanlara oldukça cazip gelen cep telefonlarının 

yaygın kullanımı onları bazı sorunlarla baş başa 

bırakmıştır. Sağlıklı bireylerde endişeye yol 

açmazken, anksiyete bozukluğu olan bireylerde daha 

fazla sıkıntı ve kaygıya sahip oldukları 

görülmektedir.5 Hayatımızın odak noktası haline 

gelen akıllı telefonların zararlı etkileri gün geçtikçe 

ortaya çıkmaktadır.14  Daha bilmediğimiz etkileri  

 

 

 

 

 

 

bulunan bu cihazlara biraz daha temkinli 

yaklaşmalıyız. Cep telefonları, bilgisayarlar ve diğer 

iletişim cihazları sürekli olarak kişilerarası etkileşimi 

ve sosyal alışkanlıkları etkilediği için sürekli olarak 

bireyleri izlemek zorundayız.15 

 

          Birçok ülkede üniversite öğrencileri arasındaki 

nomofobi prevalansı araştırılmıştır. Amerika Birleşik 

Devletleri Kentucky kentinde eczacılık fakültesi 

öğrencilerinde yapılan bir çalışmada %56.8 orta 

düzeyde ve %18.2 şiddetli düzeyde nomofobi 

Tablo 2. Nomofobi Ölçek Sonuçlarını Etkileyen   Parametrelerin İncelenmesi 

  NMP-Q Skorları (ort±ss) p 

Cinsiyet 
Kız 

Erkek 

71.53 ± 23.29 

62.46 ± 20.98 
0.011* 

Gece telefonun açıklık 

durumu 

Kapalı 

Açık 

77.71 ± 27.32 

66.74 ± 22.01 
0.060 

Sabah kontrolü 

Hemen 

İlk 30 dk 

Daha sonra 

70.59 ± 22.76a 

56.21 ± 20.25b 

59.70 ± 20.77b 

0.014* 

Günlük ortalama 

kullanım süresi 

< 3 saat 

≥ 3 saat 

60.38 ± 20.64 

70.65 ± 22.96 
0.009* 

Akademik başarıya 

etki durumu** 

Hayır 

Evet 

 62.40 ± 21.42 

71.85 ± 22.99 0.008* 
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prevalansı bulunmuştur.16 Hindistan’da bir 

üniversitede yapılan bir çalışmada ise şiddetli 

nomofobi prevalansı %23.5 olarak bulunmuştur.17 

Hindistan’da tıp öğrencilerinde yapılan bir çalışmada 

%60 oranında orta düzeyde ve %22.1 oranında ise 

şiddetli düzeyde nomofobi olduğu gösterilmiştir.18 

Bizim yaptığımız çalışmada ise %52.4 orta düzeyde ve 

%11.4 şiddetli düzeyde nomofobi olduğu tespit 

edilmiştir. Bizim çalışmamız, diğer ülkelerde yapılan 

çalışmalarla benzer niteliktedir. Orta ve şiddetli 

nomofobi oranları farklılık gösterse de genele 

baktığımızda %60’ları geçen bir nomofobi prevalansı 

olduğu görülmektedir.  

 

          Günlük ortalama cep telefonu kullanım 

saatlerinin değerlendirildiği bir çalışmada üç saat ve 

üzeri kullanım oranı %71 olarak bulunmuştur.17 

Bizim yaptığımız çalışmada da benzer şekilde %72.9 

olarak tespit edilmiştir. Bu oran sadece bize 

mesajlaştığı veya konuştuğu süre olarak cep telefonu 

kullanım saatini belirtmektedir. Kullanmadığı 

zamanlarda da cep telefonunun sürekli yanında 

olması ve çevrimiçi olması hali, kişileri dış 

uyaranlara her zaman açık hale getirmektedir. Bu 

durum kişinin o anki işine odaklanmasını 

etkilemektedir. Cep telefonu kullanım süresi arttıkça 

cep telefonu ile ilgili sorunların artmasına sebep 

olduğu bildirilmektedir.19 Farklı bir çalışmada 

akademik başarısını etkilediğini düşünenlerin oranı 

%38.1 olarak değerlendirilmiştir.17 İran’da yapılan 

bir çalışmada ise cep telefonları ile harcadıkları 

zaman arttıkça derslerinden daha düşük notlar 

alacağını düşünen öğrencilerin oranı %39.5 olarak 

bulunmuştur.19 Bizim çalışmamızda ise bu oran 

%57.8 olarak bulunmuştur. Bu oranın bizde bu kadar 

yüksek olmasını tıp fakültesi öğrencileri olmalarına 

bağlayabiliriz. Eğitimlerinin zor olduğunun ve uzun 

çalışma saatlerinin olması gerektiğini bilen bu 

öğrenciler zamanlarının çoğunu alan bu cep 

telefonlarının onların akademik performansını 

düşürdüğünün farkındadır. 

 

          Sabah kalktığında cep telefonunu kontrol 

edenlere bakıldığında bizim çalışmamızda %76 

oranında hemen kontrol ettiğini belirtmiştir. Yapılan 

farklı bir çalışmada ise bu oran % 55 olarak 

bulunmuştur.17 Ayrıca cep telefonunu kontrol sayısı 

arttıkça nomofobi düzeylerinin arttığı gösterilmiştir 

ve öğrencilerin bunun olumsuz etkileri konusunda 

duyarlı hale getirilmesi gerekmektedir.20 

Bizim yaptığımız çalışmada cinsiyetler arası 

farklılıklar ile NMP-Q ölçeği değerlendirilmiş ve 

kadınlarda NMP-Q skorları daha yüksek 

bulunmuştur. Çalışmamız ile benzer sonuçlar bulan 

ya da arada fark bulamayan çalışmalar da 

bulunmaktadır.16,21 Hindistan ‘da yapılan bir 

çalışmada ise erkeklerde bu oran daha yüksek 

bulunmuş ve bu o ülkede yaşayan erkeklerin 

özgürlüğüne bağlanmıştır.17Bizim ülkemizde 

kadınların bazı çevrelerde sosyal ortamları sınırlı 

olsa da dijital ortamda sınırlarının olmaması ve rahat 

iletişim kurmalarından dolayı, nomofobi skorlarının 

daha yüksek olduğunu düşünmekteyiz. 

NMP-Q ölçeği alt parametreleri değerlendirildiğinde 

bağlantıyı kaybetme ve bilgiye erişememenin daha 

fazla etkilendiği ve bunun akademik başarıya 

etkisinin daha fazla olduğu yaptığımız bu çalışmada 

gösterilmiştir. Özellikle genç nüfusta bu iki alt 

parametrenin etkilendiği diğer yapılan çalışmalarda 

da tespit edilmiştir.22 

Çalışmamız tek bir merkezde yapılan bir çalışmadır 

ve tüm ülke için genelleyemeyiz. Aynı zamanda 

çalışmamız sadece tıp fakültesi öğrencilerini 

kapsadığı için diğer fakülte öğrencileri ile bir 

karşılaştırma yapılmamıştır. Bu durumlar 

çalışmamızın kısıtlılıklarını oluşturmaktadır.  

 

          Bizim yaptığımız bu çalışma daha önce 

yapılan çalışmalar üzerinde kurulmuş ve 

genişletilmeye çalışılmıştır. Tıp öğrencilerinde 

yapılan çalışmalar literatürde yer alsa da, onların 

akademik başarıları üzerine yapılmış olması haliyle 

bu çalışma bir ilktir. 

Bu çalışmada öğrencilerin hem aldığı notları hem de 

bu konudaki düşüncelerini birlikte değerlendirdik. 

Her iki değerlendirmede de etkilenmelerin olduğunu 

tespit ettik. Ancak katılımcıların %57.8’i akademik 

başarılarının etkilediğini düşündüğünü belirtmesine 

rağmen, aldıkları not ortalamasına göre yapılan 

değerlendirmede etkilenme oranısadece %8 olarak 

tespit edildi. Bu iki oran arasında büyük bir fark 

vardı. Bu farkın ana sebebi ise başarı not 

ortalamasının resmi olarak 60 puan olmasına 

rağmen, öğrencilere göre 60 puandan daha yüksek 

puanların başarılı olarak kabul edilmesinden 

kaynaklandığını düşünmekteyiz. Hatta öğrencilerin 

aldıkları puanlara göre yapılan değerlendirmede, 

etkilenen grupta ağır NMP-Q skorları olan öğrenci 

sayısının (n:2), etkilenmeyen gruptaki ağır NMP-Q 

skoru olan öğrenci sayısına (n:36) göre daha az 

olması, sınavlarda alınan puanların resmi olarak 

başarılı görülmesine rağmen, öğrenciler için bir 

başarı olarak görülmediğini düşündürmektedir. 

Diğer bir ifade ile öğrenciler sınavlarda 60 puan ve 

üzerinde bir not almış, ancak aldıkları puanı 

kendileri için yeterli olarak görmediklerini 

düşündürmektedir.  

 

Yapılan çalışmalar cep telefonu kullanımının 

akademik başarıyı olumsuz yönde etkilediğini net bir 

şekilde ortaya koymuştur. Bu durum, cep telefonu 

kullanımının dikkat dağınıklığına sebep olması ve 

kesintisiz çalışılan ders zamanının azalmasına 

bağlanmıştır.23,24Hemşireler üzerinde yapılan farklı 

bir çalışmada nomofobinin onların akademik 

başarısını düşürdüğü ve aynı zamanda dikkat 

dağınıklığı yaparak klinik performanslarını 

dadüşürdüğü gösterilmiştir.25Yapılan bu çalışmalar 

bu konuda mutlaka önlem alınması gerektiğini 

göstermektedir. Hemşirelerde olduğu gibi 
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hekimlerde de bu konu çok önemlidir. Tıp eğitimi 

hem uzun hem de zor bir eğitim süreci içermektedir. 

Öğrencilerin gereken önemi verememesi ya da 

zamanını ayıramaması ve bunun sonucunda da 

eğitimlerinin etkilenmesi, eğitim kalitesinin 

düşmesine sebep olmaktadır. Bunun sonucunda 

ortaya çıkabilecek bir hata geri dönüşü olmayan 

sonuçlara sebep olabilir. 

 

          Biz bu çalışmada katılımcıların sınav 

ortalamalarına göre akademik başarılarını 

değerlendirdiğimizde NMP-Q skorları arttıkça 

akademik başarılarının düştüğünü tespit ettik. Öte 

yandan sınav ortalamalarından bağımsız olarak 

kişisel görüşlerine göre de akademik başarılarını 

etkilediğini tespit ettik. NMP-Q skorları her iki 

açıdan da bakıldığında akademik başarıyı 

düşürdüğünü göstermiş olduk. Bu bize kimi 

öğrenciye göre alması gerektiği notun altında alması 

ya da yeterince ders çalışmaya zaman ayıramamasını 

bir başarısızlık olarak değerlendirdiğini ve akademik 

başarısını etkilediğini düşündüğünü göstermektedir. 

Akademik başarıda sadece sınav sonuçları değil 

bireysel görüşlerinin de önemli olduğunu 

düşünmekteyiz.  

 

          Sonuç olarak, eğitim kalitesinin artırılmasında 

teknolojik cihazlar işimizi kolaylaştırabilir. Fakat 

öğrencilere sınırlı kullanımın olması gerektiği 

anlatılmalıdır. Bu durum zamanında önlem 

alınmazsa, ilerleyen zamanda bir halk sağlığı sorunu 

olarak karşımıza çıkabilir. 

 

 

Teşekkür 

 

Çalışmamızın istatistiksel analizi için yardımlarını 

esirgemeyen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Bilimsel Çalışmalar Destekleme 

Birimi’ne teşekkür ederiz. 

 

Çıkar çatışması 

 

Bu bilimsel çalışmada herhangi bir çıkar çatışması 

bulunmamaktadır. 

 

Maddi Kaynak 

 

Bu bilimsel çalışmada herhangi bir maddi destek 

sağlayan kurum ya da kişi bulunmamaktadır. 
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