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ÖZ
Amaç: Bu araştırmanın genel amacı 2016 yılında İngiltere’de Philip
Asherson tarafından geliştirilen Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeği’nin dilsel
eşdeğerlilik, geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını gerçekleştirmektir. Aşırı
zihinsel gezinme, zihnin istemsiz ve kontrol edilemeyen düşünceler ile
dolu olması olarak tanımlanır. Bu olgunun, literatürde “Default Mode
Network”ün psikolojik eşdeğeri olduğu savlanmaktadır.
Yöntem: Bu çalışmada Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeği, Erişkin Dikkat
Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği, Barratt Dürtüsellik
Ölçeği ve Duygudurum Düzenlemede Güçlükler Ölçeği kullanılmıştır.
Örneklem grubu Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı ile
takip edilen 64 hasta, dilsel eşdeğerlilik için 60 öğrenci ve test - tekrar test
güvenirliği için 80 sağlıklı kontrolden oluşmuştur.
Bulgular: Dilsel eşdeğerlilik çalışmasında, ölçeğin geneline ilişkin
yapılan analizlerde İngilizce form ve Türkçe form arasında istatistiksel
olarak anlamlı ve çok güçlü ilişkinin olduğu ve iki form ile elde edilen

toplam puanlar arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir
(t=-1,355; p>0,05). Ölçeğin geçerlilik çalışması için yapılan doğrulayıcı
faktör analizinde kurulan modelin uyumunu sağlamak adına, ölçekte
yer alan altıncı madde çıkarılmıştır. Altıncı madde dışlandığında ölçeğin
yapısının uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Aşırı Zihinsel Gezinme
Ölçeğinin güvenirlik çalışmasında, ölçeğin Cronbach alfa değeri (α) 0,826
bulunmuştur. Maddeler arasında en yüksek ayırt edicilik özelliğine sahip
maddenin Madde-10 (0,618) ve ayırt edicilik özelliği en düşük maddenin
de Madde-5 (0,318) olduğu görülmektedir.
Sonuç: Uygulamalar ve yapılan istatistiksel işlemler sonucunda Aşırı
Zihinsel Gezinme Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu
tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Aşırı zihinsel gezinme, erişkinlerde dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu, geçerlilik, güvenirlik

ABSTRACT
Introduction: The main objective was to study the linguistic equivalence,
validity and reliability of the transliterated Turkish version of Mind
Excessively Wandering Scale (MEWS) developed by Prof. Philip Asherson
in England (2016). Mind excessively wandering defines uncontrolled
mental phenomena, which is proposed as the psychological counterpart
of Default Mode Network in literature.
Method: Mind Excessively Wandering Scale, Adult Attention Deficit
Hyperactivity Disorder Self-Report Scale, Barratt Impulsiveness Scale,
Difficulties in Emotion Regulation Scale have been used. The sample
group consists of 64 patients previously diagnosed as adult Attention
Deficit Hyperactivity Disorder for validity, 60 students for transliteral
equivalence, and 80 healthy controls for test re-test reliability.
Results: Transliteral equivalence study demonstrates that Turkish version
of MEWS is highly correlated with the English version and is statistically
significant. The sixth item in the scale was removed in order to ensure the

consistency model established by LISREL in the validity study according
to the confirmatory factor analysis. When the sixth item was excluded,
it was concluded that the structure of the scale was compatible. In the
reliability study of the MEWS, the Cronbach’s alpha value (α) of the
scale was found to be 0.826. It is seen that the item with the highest
distinctiveness feature is Item-10 (0.618) and the item with the lowest
distinctiveness feature is Item-5 (0.318). In the linguistic equivalence
study, no statistical difference was found between the English and the
Turkish versions of the scale.
Conclusion: As a result of the practical and statistical evaluations, our
study demonstrated that the Turkish version of the MEWS is a valid and
reliable measurement tool.
Keywords: Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder, mind
excessively wandering, reliability, validity
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GİRİŞ
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bireyin içinde
bulunduğu yaş ve gelişim dönemine göre uygun olmayan ve psikososyal
işlevsellikte ciddi bozulma ile seyreden, dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve
dürtüsellik belirti kümelerinden oluşan bir bozukluktur. Son dönemlerde,

davranışsal belirtiler ile birlikte bilişsel belirtiler, içsel deneyimler
incelenmeye başlanmıştır. Bu içsel deneyimlerin en önemlilerinden
biri hastalar tarafından ifade edilen, durmaksızın devam eden zihinsel
aktivite, düşüncelerin sürekli hareket ediyor olması ve zihnin sürekli
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Öne Çıkan Noktalar
•

Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğunu (DEHB) değerlendirme aşamasında tanı en
önemli basamaktır.

•

Aşırı zihinsel gezinmeler kendiliğinden ve istemsiz oluşan
bilişsel fenomenler olup DEHB’de ayırt edici niteliktedir.

•

Aşırı zihinsel gezinmelerin dilimize uyarlanmış geçerli
ve güvenilir ölçümü klinisyenler için önemli bir araç
olacaktır.

•

Aşırı zihinsel gezinmeler DEHB belirti şiddeti ile ilişki
gösterebilir.

düşüncelerle dolu olması durumudur. Bu düşünceler genellikle kontrol
edilemezler. Aynı anda birçok düşüncenin oluştuğu gözlenir. Birinden
diğerine hareket eden, kısa süreli düşünceler, aşırı zihinsel gezinmeler
olarak tanımlanmaktadır (1,2). Zihinsel gezinmeler evrensel insani bir
deneyim olup bir gündeki düşünce süreçlerinin %50’sini oluşturmaktadır
(2). Kavramsal açıdan bakıldığında düş görme, zihinsel düşünme ve
yaratıcı düşünce spontan düşüncelerdir (3). İki tip zihinsel gezinme
tanımlanmıştır.
1. Kişinin isteyerek oluşturduğu içsel düşünceler: Bu, kişilerin tamamen
istemli bir şekilde oluşturdukları bir durumdur. Örneğin, işe giderken
arabada, akşam hazırlayacağınız parti için menü planlamak gibi.
2. Tamamen kişinin isteği dışında spontan olarak oluşan zihinsel
gezinme: Bu durum özellikle bir ders sırasında ya da konstantasyonun
sağlanması gereken bir durumda gerçekleşir. Kişisel olarak yoğunluğu
ve istemliliği değişmekle birlikte, tamamen tahmin edilemez bir
doğadadır (4).
Kendiliğinden olan aşırı zihinsel gezinmeler, DEHB semptomları ve
işlevselliğindeki bozulma için temel açıklayıcı bir hipotez sunmaktadır.
Zihinsel gezinmelerin bazı durumlarda kişilere üstünlük sağladığı
düşünülse de (rutin bir işi yaparken stratejik düşünceler oluşturma gibi),
kendiliğinden ve kontrol dışı oluşanlar, süregiden görevlerin başarılmasını
ve kişinin o andaki bilişsel göreve odaklanmasını engeller (4, 5).
Zihinsel gezinmeler duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları
ve psikotik bozukluklar gibi birçok klinik durumda görülür. Yapılan
çalışmalar zihinsel gezinmelerin bipolar bozukluk tanısı konmadan
önce bir risk faktörü olabileceğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte
zihinsel gezinmelerin, bipolar bozukluğa özgü bir durum olmaktan
çok bir yatkınlık belirteci olabileceği düşünülmektedir. Ancak klinik
anlamda manik ya da depresif dönemler içindeki düşünce içeriği zihinsel
gezinmeleri ölçmek için uygun hastalık dönemleri değildir. Zihinsel
gezinmeler bu bozukluğun tipik bir fenomeni olmaktan çok, bu hastalığa
yatkınlaştırıcı bir değişken olarak kabul edilebilir (6–8)
Anksiyete bozuklukları, tekrarlayıcı olumsuz düşünceler ve yineleyici
endişelerle karakterizedir. Bu bozukluklarda da Default Mode Network
(DMN) devreleri ve frontoparietal kontrol devreleri ile ilişkili bozulmalar
ortaya konmuştur. Ancak, bu konudaki çalışmalar çok sınırlıdır. Veriler
DEHB’de olduğu kadar hipotez oluşturabilecek düzeyde değildir (9).
Psikotik bozukluklar; şizofreni, şizoaffektif bozukluk ve psikotik özellikli
bipolar bozukluk düşünce sürecindeki kopmalarla ve aynı zamanda
düşünce dezorganizasyonu ile yakından ilişkilidir. Psikotik bozukluklarda
da tıpkı DEHB gibi yürütücü işlevlerde bozulma ve semantik bilginin
işlenmesi ile ilgili sorunlar oluşmaktadır. Psikotik bozukluklarda düşüncenin
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hem aşırı derecede değişkenliği, hem de aşırı derecede süreğenliği söz
konusudur. Bu değişkenlik ve süreğenlik yürütücü işlevlerin yetersizliği ile
yakından ilişkilidir. Şizofreni tanılı hastalarda yapılan çalışmalar, hem kısa
süreli bellek hem de dinlenme halinde DMN devrelerinin süreğenliğinde
ve değişkenliğinde farklılıklar ortaya koymuştur. DMN devresinin
tıpkı DEHB’de olduğu gibi, psikotik bozukluklarda da spontan zihinsel
gezinmelerle ilişkili olabileceği düşünülmektedir (3).
DEHB’de zihinsel gezinmeler ile ilgili ilk çalışma basit bir dikkat ödev ile
ilişkisiz düşüncelerin incelendiği, 1993’te Shaw ve Giambra tarafından
yapılan çalışmadır. Ödev ve ilişkisiz düşüncelerin frekansı bu çalışmada
çocukluk çağı DEHB’si olan üniversite öğrencilerinde sağlıklı kontrollere
göre yüksek bulunmuştur. İstemli ve istemsiz zihinsel gezinmelerin
incelendiği başka bir çalışmada DEHB tanısı almış bireylerde, spontan ve
istemli zihinsel gezinmeler karşılaştırılmıştır. DEHB tanılı kişilerde spontan
zihinsel gezinmelerin daha yüksek olduğu gösterilmiştir (5).
DEHB semptomları ile zihinsel gezinmeler arasındaki ilişkilerin
incelendiği bir başka çalışmada ise, zihinsel gezinmelerin hem bir
laboratuvar ortamında hem de günlük yaşamda verilen ödevlerden
bağımsız oluşan düşüncelerin sıklığı ile ilişkisine bakılmıştır (1). Bulgular
zihinsel gezinmelerin subjektif olarak deneyimlenmesinin klasik olarak
DEHB semptomlarının ölçülmesinden daha değerli olabileceğini
düşündürmektedir (10). Beyin gelişimi ile ilgili işlevsel çalışmalar
gelişimsel bir gecikme hipotezini ortaya koymuştur (11). Bu hipoteze göre
kalıcı gelişimsel boşluklar DEHB’deki semptom örüntüsü ve işlevsellikteki
bozulma ile yakından ilişkilidir. İstirahat halindeki beyin devreleri ile ilişkili
fonksiyonel değişikliklerin aşırı zihinsel gezinmelerde olduğu gibi, aşırı,
spontan ve bağlamdan bağımsız düşüncelerin gelişimi yaşam boyunca
dikkat eksikliği belirtileri ile ilişkili olabilir. Bununla bağlantılı olarak DEHB
ile ilgili yapılan yeni biyolojik çalışmalar DMN, frontoparietal, ventral
dikkat devreleri ile ilişkili bulgular sunmaktadır (12).
Yakın dönemde yayımlanmış bir gözden geçirme çalışması DEHB’de iki
ana DMN ağının olduğunu ortaya koymuştur (13). DMN’nin etkilenmesi
özellikle dikkatle ilişkili görevlerde dikkat eksikliği belirtileri ile ilişkili
bulunmuştur (12).
DEHB’de belirgin olan dikkat ve yürütücü işlevlerdeki bozukluğu kognitif
ödevlerle ölçen birçok çalışma yapılmıştır. Bu ödevler genellikle DEHB’de
dikkatin sürdürülmesi ile ilişkili yetersizlikleri ortaya koymaktadır.
Genellikle ödev odaklı olduğundan, kognitif psikolojide yapılan bu
deneylerde hastaların reaksiyon süreleri, sonlandırama hataları ve
dürtüsellik düzeyini sorgulayan parametreler temel alınmıştır. Oysa
arka planda ilişkisiz düşünceler bu bozukluğun başka bir yönüne işaret
etmektedir. Son dönemlerde yapılan fonksiyonel manyetik rezonans
görüntüleme (FMRI) çalışmalarıyla özellikle DEHB popülasyonunda,
DMN devrelerinin istemsiz spontan zihinsel gezinmelerle yakından ilişkili
olduğu gösterilmiştir. DEHB’nin nörogelişimsel bir bozukluk olduğu
ve beynin olgunlaşması ile ilişkili bir bozukluk olduğuna dair kanıtlar
güçlenmektedir (14–16).
DEHB tanısı almış çocuklar ile yapılan çalışmalarda olgunlaşma gecikmesi
gösterilmiştir. DMN devrelerinin bu çocuklarda daha az bağlantı
gösterdiği ortaya konulmuştur. Bu çalışmalar için, yeni veriler gerekse de
şu anda DEHB’nin hem otomatik hem de istemli bir şekilde ortaya çıkan
zihinsel gezinmeler ile ilgili bir hipotez ortaya koyabileceği söylenebilir.
Bu hipotez DMN’nin yetersiz baskılanmasının kendiliğinden oluşan
zihinsel gezinmelerle ve DMN’nin uygun şekilde baskılanmasının beyin
gelişimi ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (14,17).
Zihinsel gezinme kişinin belirli bir zaman periyodu içinde düşünce
içeriğinin dışsal kaynaklardan süregiden görevlerden içsel ilişkisiz
düşüncelere ve duygulara kaymasını gösterir (2). Duraklamadan devam
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eden zihinsel aktivite özellikle aşırı zihinsel gezinmeleri kapsamakla
birlikte daha çok DEHB’li bireylere özgü bulunmuştur (18,19).
DEHB’deki zihinsel gezinmeler, istemsiz oluşları, kontrol edilemeyişleri
ve sıklıklarıyla diğer kişilerden ayrılırlar. Bu durum DEHB’deki önemli
bir çekirdek soruna işaret etmektedir. Bu zihinsel gezinme durumu,
özellikle düşüncelerin dışsal olan kaynaklardan ve hareket eden birtakım
ödevlerin bitirilmesinden bağımsızdır. İçsel olarak hissedilen, ödevler ve
dışsal uyaranlar ile ilişki göstermeyen birtakım düşünce ve duygulardır.
Aslında bu evrensel olarak insani bir deneyim olmakla birlikte insanlarda
genellikle %24–50 oranında yani uyanıklık durumunda dışsal dünyadan
bağımsız bu tür düşüncelerin oluştuğu bilinmektedir (2,20). Bu bulgular
değerlendirildiğinde DEHB tanısı olan kişilerde zihinsel gezinmelerin
çok yüksek ihtimalle var olabileceği ve bu durumun temel bir sorun
oluşturabileceği düşünülmüştür. Aşırı derecede zihinsel gezinmelerin
semptomlar ve bu semptomlara bağlı bozulmalarla yakından ilişkili
olabileceği gösterilmiştir (4). Bu açıdan zihinsel gezinmelerin DEHB’nin
patogenezinde nasıl bir etkisinin olduğunu ortaya koyabilmek ve aynı
zamanda da bunun tanıdaki potansiyel rolünü ortaya koyabilmek
için İngiltere’de Prof. Dr. Philip Asherson tarafından Excessively Mind
Wandering adı verilen Likert tipi bir ölçek oluşturulmuştur (21). Bu ölçek
DEHB’deki zihinsel gezinmeyi ortaya koyabilmek amacıyla hastaların
subjektif olarak deneyimlerinden ortaya çıkarılmış bir ölçektir.
Bugüne kadar olan ölçme araçları ya da semptom tarama listeleri daha çok
davranışsal değerlendirmeler üzerine kurulmuştur. Bu ölçek ise DEHB’deki
zihinsel fenomeni davranışsal semptomların dışında daha çok zihinsel bir
değerlendirme yapabilme fırsatı vermektedir. Erişkin DEHB tanısı zor bir
tanısal süreci gerektirir; klinik bir tanıdır. Ayrıntılı bir anamnez alınmasını ve
ruhsal gelişimi iyi tanımayı gerektirir. Son yıllarda Erişkin DEHB ile ilgili bazı
ölçekler geliştirilmiş ve Türkiye uyarlaması yapılmıştır. Zihinsel gezinmenin
çalışılması olgularda bunun sorgulanmasına, DEHB’nin daha kolay
tanınmasına ve ayırt edilmesine olanak sağlayabilir. Ayrıca farmakolojik
tedavi ve psikoterapide yol gösterici olacağı umut edilmektedir.
Zihinsel gezinme kavramsal olarak literatüre yeni girmiş bir kavramdır.
Bununla ilgili çalışmalar yurtdışında kısa bir süre önce başlamıştır. Ancak
Türkiye’de bu alanda yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
Bu çalışmanın zihinsel gezinme ile ilgili yeni çalışmaların Türkiye’de
yapılmasına olanak sağlayacağı düşünülmüştür. Bu araştırmanın amacı
2016 yılında İngiltere’de Philip Asherson tarafından geliştirilen Aşırı
Zihinsel Gezinme Ölçeğinin (AZGÖ) (Excessively Mind Wandering Scale)
dilsel eşdeğerlilik, geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını gerçekleştirmektir.

YÖNTEM
Örneklem
Çalışmanın dilsel eşdeğerlilik geçerlilik ve güvenirlik aşamalarında çeşitli
farklı çalışma gruplarının kullanılmıştır. Dilsel eşdeğerlilik çalışmasında
çeviri sürecinde İngilizce ve Türkçe’yi çok iyi bilen ve her iki dile
hakim olduğu düşünülen aynı zamanda psikoloji, psikiyatri, psikolojik
danışmanlık ve rehberlik alanlarında uzmanlığı olan akademisyenler,
ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü son sınıf
öğrencisi (toplam: 60 öğrenci) olan bireyler esas alınmıştır.
AZGÖ’nün test – tekrar test güvenirliğini bulmak amacıyla İstanbul
Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
bölümünde eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri esas alınmıştır (80
öğrenci).
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Kullanılan Ölçme Araçları
Demografik Veri Formu
Örneklem hakkında bilgi toplamak amacıyla, bu araştırmaya özgü
gerekli bilgiler göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Sosyodemografik veri
formunda yaş, cinsiyet, medeni durum, mesleki durum, eğitim düzeyi,
alkol madde kullanımının olup olmadığı, çocukluk döneminde psikiyatrik
başvurusunun olup olmadığı gibi sorular ile sosyodemografik özelliklerin
belirlenmesi hedeflenmiştir.

Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeği (AZGÖ)
Zihinsel gezinmelerin DEHB’nin patogenezinde nasıl bir etkisinin
olduğunu ortaya koyabilmek ve aynı zamanda bunun tanıdaki potansiyel
rolünü belirleyebilmek amacıyla, Florence D. Mowlem, Caroline Skirrow,
Peter Reid, Stefanos Maltezos, Simrit K. Nijjar, Andrew Merwood, Edward
Barker, Ruth Cooper, Jonna Kuntsi, and Philip Asherson tarafından 2016
yılında İngiltere’de geliştirilmiş bir ölçektir (4). Bu ölçek 12 maddeden
oluşan, Likert tipi kendini değerlendirme ölçeğidir. DEHB’deki zihinsel
gezinmeyi ortaya koyabilmeyi amaçlamıştır. DEHB tanılı hastaların kendi
mental durumlarını tanımlamalarından yola çıkarak, özellikle zihinsel bir
düşüncede birinden diğerine atlamak, bütün bu düşünceleri aynı anda
yürütmeye çalışmak, bir konudan diğerine zıplamak ya da farklı hatlardaki
düşünce silsilelerini aynı zamanda yürütmeye çalışmak gibi bazı özellikleri
ölçmeye çalışmaktadır. Bu ölçek, DEHB’deki mental fenomeni davranışsal
semptomların dışında değerlendirme amacı taşımaktadır. Bu zamana
kadar yapılan ölçekler genellikle DEHB’nin davranışsal özelliklerini
ölçmek ve bu yolla belirti şiddetini saptamak üzerine kurulmuştur. Bu
ölçek DEHB ve birlikte görülen diğer psikiyatrik bozukluklardaki bilişsel
belirtileri ölçmeyi amaçlamaktadır.
Ölçeğin 2016 yılında geliştirildiği ülke olan İngiltere’de geçerlilik ve
güvenirlik çalışması yapılmıştır. Orjinal ölçeğin geçerlilik çalışması
iki örneklem üzerinde yürütülmüştür. Bu örneklemden biri MIRIAT
(Mood Instability Research in ADHD) projesindeki DEHB hastalarında
nöropsikolojik bulguları ve emosyonel disregulasyonu inceleyen
vaka kontrol çalışmasındaki olgulardan oluşmuştur. Diğer örneklem
ise OCEAN (Oils and Cognitive Effects in Adults ADHD) projesindeki
olguların bulgularından oluşmuştur. Orijinal ölçekte DEHB belirtileri
Barkley erişkin DEHB belirti tarama ölçeği ve Conners erişkin DEHB
tarama ölçeği ile değerlendirilmiştir. Emosyonel disregulasyon için de
Duygulanım Oynaklığı Ölçeği Kısa Formu (Affektive Lability Scale Short
Form) kullanılmıştır. Geçerlik çalışmasında Wiess İşlevsellikte Bozulma
Ölçeği kullanılmıştır. Orijinal çalışmada 15 maddeden oluşan ölçek madde
faktör yüklerinin yeniden değerlendirilmesi ile duyarlılık ve özgüllüğünü
arttırmak için yapılan ROC (Receiver Operating Characteristic) analizi
sonucunda 12 maddelik bir kısa forma dönüştürülmüştür. 12 maddelik
kısa formun duyarlılığı 0,89 özgüllüğü de 0,90 olarak bulunmuştur.
Yapı geçerliliği çalışmasında istatiksel işlem olarak Varimax Rotation
yöntemi ile elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Bağımsız grup t testi
ve Mann Whitney U testi kullanılarak yapı geçerliliği test edilmiştir.
Güvenirlik çalışmasında ise ölçeğin iç tutarlılığını değerlendirmek için
Cronbach alfa değeri hesaplanmıştır. Test tekrar test güvenirliğinin
hesaplanmasında Pearson korelasyon katsayısı değerlerine bakılmıştır.
En yüksek kesme noktasının bulunması için ROC analizi yapılarak tanısal
kesinleştirmenin kesme puanı hesaplanmıştır. Cronbach alfa değeri 0,78
olarak bulunmuştur (4).
Bu çalışma kapsamında kullanılacak olan bu ölçeğin Türkiye koşullarına
uygun dilsel eşdeğerlilik, geçerlilik ve güvenirlik çalışması için ölçeği
geliştiren kişiden gerekli yasal izin alınmıştır.

Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (DDGÖ)
Erişkin DEHB tanısı almış hastalar için İstanbul Kanuni Eğitim ve Araştırma
Hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran ve takibi yapılan toplam 64
hasta esas alınmıştır.

Ölçek, Gratz ve Roemer (2004) tarafından duygu düzenleme güçlüklerini
değerlendirmek üzere geliştirilmiştir (22). Toplam 36 maddeden oluşan
ölçek 5’li Likert (1=neredeyse hiçbir zaman, 5=neredeyse her zaman)
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üzerinden değerlendirilmekte; ölçekten alınan yüksek puanlar duygu
düzenleme güçlüklerine işaret etmektedir. Ölçek altı alt boyuttan
oluşmaktadır. Bunlar: duygusal tepkilerin farkındalığında yetersizlik
(farkındalık), duygusal tepkilerin açıklığındaki yetersizlik (açıklık), duygusal
tepkilerin kabul edilmemesi (kabul etmeme), etkili stratejilere sınırlı
ulaşım (stratejiler), olumsuz duygulanım yaşandığında dürtü kontrolünde
güçlükler yaşama (dürtüsellik) ve olumsuz duygulanım yaşandığında
hedef yönelimli davranışta bulunma güçlükleri (hedefler) şeklindedir.
Görüldüğü gibi ölçeğin duygu düzenlemenin farkındalık aşamasından
duyguların ifadesi aşamasına kadarki özellikleri kapsadığı izlenmektedir.
Orijinal ölçeğin psikometrik çalışmasında ölçüm aracının iç tutarlığı 0,93;
alfa tutarlık katsayısı ise 0,80 ve 0,89 aralığında bildirilmiştir. Test-tekrartest güvenirliği ise 0,88’dir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması Rugancı
ve Gençöz (2010) tarafından yapılmıştır (23). Üniversite örnekleminde
yürütülen bu çalışmada ölçeğin orijinal ölçek ile aynı faktör yapılarına
sahip olduğu bulunmuş; sadece bir maddenin orijinal ölçektekinden farklı
bir faktöre yüklendiği görülmüştür. Aynı çalışmada ölçeğin Cronbach alfa
katsayısı 0,94 olarak bulunurken alt ölçeklerin 0,75 ve 0,90 aralığında
yüksek iç tutarlık katsayıları gösterdiği bildirilmiştir. Ek olarak araştırmada
test-tekrar test güvenirliği 0,83 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ölçeğin
iç tutarlık katsayısı 0,71 olarak bulunmuştur (23).

Barrat Dürtüsellik Ölçeği (BIS-11)
Dürtüselliği değerlendirmede kullanılan, hastanın doldurduğu bir ölçektir
(9). Otuz maddeden oluşur ve kendi içinde üç alt ölçeği vardır:
Dikkatsizlik (attentional or cognitive impulsivity),
Motor dürtüsellik (motor impulsivity),
Plan yapmama (non-planning impulsivity).
Dikkatsizlik, hızlı karar verme; motor dürtüsellik, düşünmeden harekete
geçme; plan yapmama, o ana odaklı olma veya geleceği düşünmeme
olarak tanımlanır. Barrat dürtüsellik ölçeği (BIS-11) değerlendirilirken
dört farklı alt puan elde edilir: Toplam puan, plan yapmama, dikkat ve
motor dürtüsellik puanlarıdır. Toplam BIS-11 puanı ne kadar yüksekse,
hastanın dürtüsellik düzeyi o kadar yüksektir. BIS-11’in Türkçe geçerlilik
ve güvenirlik çalışması Güleç ve ark. tarafından yapılmıştır (24).

Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim
Ölçeği (ASRS)
Bu ölçek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından erişkinlerdeki DEHB
belirtilerinin taranması amacıyla DSM-IV DEHB tanı ölçütlerini temel
alarak geliştirilmiştir (25). Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenirlik
çalışması Doğan ve ark. tarafından yapılmıştır (26). Ölçekte bulunan
toplam 18 soru, her belirtinin son altı ay içinde hangi sıklıkta ortaya
çıktığını belirlemeye yöneliktir. Beşli likert tipinde (0=asla, 1=nadiren,
2=bazen, 3=sık, 4=çok sık) puanlanan bu öz bildirim ölçeğinin dokuz
maddesi dikkatsizlik, diğer dokuz maddesi ise hiperaktivite/dürtüsellik
belirtilerini değerlendirir. Bu alt ölçeklerden herhangi birinden 24 puan
ve üzerinde alanların “yüksek olasılıkla DEHB”, 17–23 puan alanların
“olasılıkla DEHB” olduğu, 0–16 puan alanların ise DEHB olmadıkları kabul
edilir. Ölçeğin Türkçe geçerlilik çalışmasında, ölçeğin tümü ve alt ölçekler
için iç tutarlılık katsayıları 0,78–0,88, test-tekrar test güvenilirlik katsayısı
ise 0,73–0,89 bulunmuştur.

Verilerin Toplanması
Bu çalışmada amaçlara ulaşabilmek için birçok ölçüm aracı kullanılmıştır.
Öncelikle çalışma çerçevesinde kullanılan ölçekleri uygulayabilmek
amacıyla, İstanbul Kültür Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Bölüm
Başkanlığından, İstanbul Kültür Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Bölümü Bölüm Başkanlığından, İstanbul Kanuni Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Erişkin Psikiyatrisi Bölümünden gerekli yasal izinler
alınmış, çalışma İstanbul Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu
tarafından 31.03.2018 tarihinde 2018/3 sayı/no’su ile onaylanmıştır.
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Grup halinde yapılacak uygulamalar için gün ve saatleri konusunda
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Önceden belirlenmiş gün ve saatlerde
araştırmacı tarafından grup uygulaması tekniği ile uygulanmıştır.
Uygulama öncesinde geçerli ve güvenilir veriler toplamak için test
uygulayacak kişilere çalışmanın önemi ve amaçları açıklanmış, daha
önceden hazırlanan aydınlatılmış onam formu da imzalatılmıştır. Ayrıca
kullanılan testlerin uygulanması konusunda dikkat edilmesi gereken
noktalar da belirtilmiştir.
Çalışmamızda kullanılan testlerin tümü zaman sınırlaması olmayan testler
olduğu için belirli bir süre verilmemiştir. Uygulamasını bitirenler testlerini
teslim etmiştir. Test ortamının uygulamanın bilimsel kurallara uygun, ısı,
ışık, ses gibi dış uyaranlardan uzak olmasına dikkat edilmiştir.
Genel grup uygulamalarının dışında İstanbul Kanuni Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Psikiyatri Polikliniği ve kliniğindeki uygulamalarda testler
bireysel olarak uygulanmıştır. Daha sonra her test kendi cevap anahtarına
uygun olarak puanlanmıştır.

Verilerin Analizi
Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeğinin dilsel eşdeğerliliğini belirlemek için, geri
çevirme yöntemi kullanılmıştır. İngilizce ve Türkçe uygulamalar arasında,
maddeler düzeyinde Pearson korelasyon katsayılarına ve ilişkili grup t testi
sonuçlarına bakılmıştır. Pearson korelasyon analizi sonucu elde edilen
değerin 0,05’ten küçük olması ve p değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı
olması beklenmektedir. Çalışmamızda, AZGÖ’nün, yapı geçerliliğinin
belirlenmesi amacıyla ölçeğin içerdiği yapılar arasındaki ilişki ve ilişkinin
yönünü belirlemek için erişkin DEHB tanısı almış hastalardan elde edilen
veriler Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yoluyla değerlendirilmiştir.
Elde edilen veriler, istatistik analizleri yapan ve özellikle yapısal eşitlik
modellemesinde kullanılan Lisrel 8.51 programı ile analiz edilmiştir. Bu
amaçla yapı geçerliliğinin belirlenmesinde, ilk etapta elde edilen verilerin
normal dağılıp dağılmadığını belirlemek üzere Kolmogorov-Smirnov ve
Shapiro-Wilk analizleri yapılmıştır. Ölçeğin orijinal formunda tek faktörlü
bir yapı olduğu için tek faktörlü DFA modeli oluşturulmuştur.
Çalışmamızda testin kriter geçerliliğini saptamak üzere; AZGÖ ile yakından
ilgili olabilen ve bazı ilişkili özellikleri ölçümleyen testler belirlenmiş ve
AZGÖ’nün bu özellikler ile korelasyonuna bakılmıştır. AZGÖ ile birlikte,
ASRS (Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim
Ölçeği), BIS-11 ve DDGÖ kullanılmıştır. Bu amaçla öncelikle ASRS, BIS-11
ve DDGÖ ölçekleri ile toplanan verilerin Kolmogorov-Smirnov ve ShapiroWilk analizleri ile normal dağılım gösterip göstermediğine bakılmıştır. Daha
sonra kullanılan her bir ölçeğin AZGÖ ile arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere
Pearson – Momentler Çarpımı korelasyon analizi yapılmıştır.
AZGÖ’nün güvenirlik çalışmasında, iç tutarlılık güvenirliğini tespit
etmek amacıyla Cronbach Alfa analizi yapılmıştır. Ayrıca AZGÖ’nün
test – tekrar test güvenirliğini bulmak amacıyla AZGÖ iki hafta ara ile
İstanbul Kanuni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik bölümünde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencilerine uygulandı. Her
iki uygulamadan elde edilen değerler arasındaki korelasyon hesaplandı.

BULGULAR
Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeğinin Dilsel Eşdeğerlilik Çalışması
Dilsel eşdeğerlik düzeyinin belirlenmesinde “geri çevirme yöntemi” (back
translation) kullanılmıştır ve aşağıdaki aşamalar takip edilmiştir.
Çeviri Süreci: Orijinal ölçek formunun İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi
her iki dili iyi bilen bu alanda uzman (Psikolog, psikolojik danışman,
psikiyatrist) altı kişi tarafından yapılmıştır.
Çevirinin Değerlendirilmesi: Oluşturulan Türkçe form, dört kişilik alan
uzmanıyla birlikte gözden geçirilerek, Türkçe’yi en iyi ifade edebilme
kriteri baz alınıp, geçici bir Türkçe form oluşturulmuştur.
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Tablo 1. Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeği dilsel eşdeğerlilik için Pearson momentler çarpımı korelasyonu ve ilişkili gruplar t-testi analizleri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Maddeler
İng_01
Tur_01
İng_02
Tur_02
İng_03
Tur_03
İng_04
Tur_04
İng_05
Tur_05
İng_06
Tur_06
İng_07
Tur_07
İng_08
Tur_08
İng_09
Tur_09
İng_10
Tur_10
İng_11
Tur_11
İng_12
Tur_12
İng_toplam
Tur_toplam

n
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

x0,7333

SS
0,799

0,8667

0,791

0,9833

0,770

1,0333

0,801

1,3500

0,840

1,3167

0,812

0,7833

0,865

0,9333

0,799

1,0167

0,833

1,2500

0,950

1,0167

0,873

1,1833

0,873

0,8500

0,840

0,9667

0,882

0,9500

0,832

0,9167

0,888

0,8000

0,683

0,7833

0,761

0,6833

0,791

0,5333

0,724

1,0167

0,892

0,9833

0,833

0,7500

0,727

0,7333

0,756

10,9333

60,854

11,5000

7,261

r

p

t

p

0,854

<0,001

-2,399

0,020**

0,770

<0,001

-0,725

0,471

0,803

<0,001

0,497

0,621

0,542

<0,001

-1,454

0,151

0,551

<0,001

-2,124

0,038**

0,707

<0,001

-1,932

0,058

0,679

<0,001

-1,308

0,196

0,659

<0,001

0,362

0,718

0,697

<0,001

0,228

0,821

0,654

<0,001

1,835

0,072

0,638

<0,001

0,351

0,727

0,554

<0,001

0,184

0,854

0,896

<0,001

-1,355

0,180

*p<001, **p<05, İng: İngilizce; Tur: Türkçe; x-: Aritmetik Ortalama; SS: Standart Sapma; r: Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu; p: anlamlılık düzeyi; t: ilşkili grup t testi

Geri Çevirinin Yapılması: Bu aşamada da elde edilen Türkçe form Türkçe
ve İngilizce’yi iyi bilen ve alan uzmanlarından oluşan farklı altı kişiye
verilerek Türkçe’den İngilizce’ye çevirisi yapılmıştır.

t testi sonuçlarına bakılmıştır. Pearson korelasyon analizi sonucu elde
edilen 0,05’ten küçük p değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı olması
beklenmektedir.

Geri Çevirinin Değerlendirilmesi: Elde edilen İngilizce çeviriler dört
kişilik alan uzmanı ile birlikte gözden geçirilmiş, orijinal ölçek ile uyumuna
bakılmış ve geri çevirilerden elde edilen İngilizce form oluşturulmuştur.

Ölçeğin dilsel eşdeğerlilik çalışması için, korelasyon analizi yapılarak
İngilizce form ile Türkçe form arasındaki Pearson korelasyon katsayısı
hesaplanmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Orijinal ölçekten Türkçeye çevrilerek
oluşturulan Türkçe form ile geri çevirilerden elde edilen İngilizce form
ve orijinal ölçek hakem değerlendirmesi için iki uzmana gönderilmiştir.
Bu uzmanlardan birisi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünde akademisyen,
diğeri de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde akademisyen
olup her iki uzman da hem Türkçe hem İngilizce diline çok iyi derecede
hakim düzeydedir. Uzman görüşü için verilen formun her bir maddesi
için uygun ve uygun değil ifadesine yer verilmiş ve uzmanlardan her bir
maddenin uygun olup olmadığı işaretlenmesi istenmiştir. Uzmanlar dil ve
alan uzmanı olarak iki gruba ayrılarak görüşleri değerlendirilmiştir. Her
bir madde için %80 oranında uygunluk aranmış ve bu oranın altında olan
maddeler uzmanlardan alınan öneriler doğrultusunda düzeltilmiştir. Bu
işlemler sonucunda nihai Türkçe form oluşturulmuştur.
Daha sonra ölçeğin orijinal formu ile oluşturulan nihai Türkçe formu iki
hafta ara ile her iki dili iyi derecede bilen 21’i Kültür Üniversitesi İngilizce
öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi ve 39’u da akademisyen olmak üzere
toplam 60 kişiye uygulanmıştır. Bu uygulama için Kültür Üniversitesinden
gerekli izin alınmış ve uygulayıcılara çalışmanın amacı anlatılarak
gönüllülük ilkesi esas alınmıştır. İngilizce ve Türkçe uygulamalar arasında
maddeler düzeyinde Pearson korelasyon katsayılarına ve ilişkili grup

Tablo 1 incelendiğinde İngilizce ve Türkçe formda yer alan maddeler
arasında istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü ilişki olduğu görülmektedir.
Maddeler arasında en düşük ilişkiye sahip madde dördüncü madde
(r=0,542; p<0,001) iken, en yüksek ilişkiye sahip madde ise birinci madde
(r=0,854; p<0,001) olmuştur. Birinci madde (t=-2,399; p<0,05) ve beşinci
madde (t=-2,124; p<0,05) dışında kalan diğer 10 maddenin İngilizce ve
Türkçe formlarıyla elde edilen puanları arasında anlamlı bir farklılığın
olmadığı söylenebilir. Ölçeğin geneline ilişkin yapılan analizlerle ise
İngilizce form ve Türkçe form arasında istatistiksel olarak anlamlı ve çok
güçlü ilişkinin olduğu ve iki form ile elde edilen toplam puanlar arasında
anlamlı bir farklılığın olmadığı söylenebilir (t=-1,355; p>0,05). Bütün
bunların ışığında hem maddeler arasında hem de formların toplam
puanları arasında anlamlı ve güçlü düzeyde ilişkinin bulunması, aynı
zamanda birinci ve beşinci madde hariç diğer maddeler arasında ve iki
forma ait toplam puanlar arasında anlamlı farklılığın bulunmaması ile
ölçeğin dilsel eşdeğerliliğinin sağlandığı söylenebilir.

Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeğinin Geçerlilik Çalışması
Çalışmamızda öncelikle ölçeğin yapı geçerliliğini tespit etmek amacıyla
yapısal eşitlik modellemesi ile ölçeğin içerdiği yapılar arasındaki ilişki ve
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Şekil 1. Aşırı
Zihinsel Gezinme
Ölçeğine ait
standardize edilmiş
katsayılar.

gerçekleştirilirken tek faktörlü DFA modeli oluşturulmuştur. DFA’da
kurulan modelin uyumunu sağlamak adına ölçekte yer alan altıncı madde
atılarak yeniden DFA yapılmıştır. Elde edilen bu bulgular sonucunda
DFA analizinin önerdiği “ikinci kısım düzeltme indeksleri” uygulanmıştır.
İkinci kısım düzeltme indeksinde belirtilen maddeler arasında önerilen
ilişkiler kurulmuş ve analiz yeniden yapılmıştır. Tekrarlanan analize ilişkin
t-değerleri Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1 incelendiğinde AZGÖ’de en yüksek
faktör yüküne dördüncü maddenin (0,690), en düşük madde yüküne ise
beşinci maddenin (0,330) sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 2 incelendiğinde Aşırı Zihinsel Gezinme değişkeni en çok Madde3’te (R2=0,48) ve en az Madde-5’te (R2=0,11) açıklanmıştır. Doğrulayıcı
faktör analizi ile yapılan işlemler sonucunda orijinal ölçeğin altıncı
maddesi çıkarılarak AZGÖ’nün yapı geçerliliği kabul edilmiştir.

Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeğinin Kriter Geçerliliği Çalışması
Çalışmamızda, AZGÖ’nün kriter geçerliliğini saptamak üzere; ASRS , BIS11 ve DDGÖ kullanılmıştır.
AZGÖ’nün eşdeğerlik geçerliliği çalışmasında kullanılmak üzere ASRS,
BIS-11 ve DDGÖ ölçekleri ile toplanan verilerin Kolmogorov-Smirnov
ve Shapiro-Wilk analizleri sonucunda normal dağılım gösterdiği tespit
edilmiştir (p>0,05).

ilişkinin yönünü belirlemek için Erişkin DEHB tanısı almış 64 hastadan
elde edilen veriler DFA yoluyla değerlendirilmiştir.
Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro-Wilk analizleriyle AZGÖ ile 64 denekten
toplanan verinin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Aşırı Zihinsel
Gezinme Ölçeği’nin orijinal formunda tek faktörlü bir yapı vardır. Bu
doğrultuda dilsel eşdeğerliği yapılan ölçeğin DFA ile geçerlilik çalışması

Tablo 2. Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeği doğrulayıcı faktör analizine ait istatistikler

Madde
Madde-1
Madde-2
Madde-3
Madde-4
Madde-5
Madde-7
Madde-8
Madde-9
Madde-10
Madde-11
Madde-12

Faktör Yükleri
0,500
0,470
0,690
0,430
0,330
0,630
0,550
0,610
0,650
0,570
0,440

t-değeri
3,84
3,55
5,66
3,25
2,39
5,01
4,29
4,81
5,16
4,42
3,35

R2
0,25
0,22
0,48
0,19
0,11
0,39
0,30
0,37
0,42
0,32
0,20

AZGÖ ve ASRS ölçeği dikkat eksikliği alt boyutu arasında 0,263 düzeyinde
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). AZGÖ ile ASRS ölçeği genel
toplam puanı ve hiperaktivite/dürtüsellik alt boyutu arasında anlamlı bir
ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Buna göre, dikkati odaklama ve sürdürme
güçlüğü, üzerine alınan görevlerde dikkatin dağılması, dinlemiyormuş
gibi görünme, görev ve etkinlikleri düzenlemede güçlük, ayrıntılara
odaklanamama, dikkatsizce hatalar yapma, sürekli zihinsel çaba
gerektiren görevlerden kaçma gibi belirtileri olan kişilerin aşırı zihinsel
gezinmelerinin olduğu söylenebilir.
AZGÖ Ölçeği ile BIS-11 Dikkat Dürtüselliği (p<0,05), Motor Dürtüsellik
alt boyutu (p<0,05) ve genel toplam (p<0,05) arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. AZGÖ ile BIS-11 Plan Yapmama alt boyutu arasında anlamlı
bir ilişki bulunmamıştır. Barrat Dürtüsellik Ölçeğinin Dikkat Dürtüselliği
alt boyutu ile AZGÖ arasında olan pozitif yönde ilişkiye göre; aşırı zihinsel
gezinmeleri olan kişilerde düşüncelerin yarışması, konsantrasyon ve
dikkat ile ilgili problemler, dikkatin hızlı yön değiştirmesi, bilişsel karışıklığa
tahammülsüzlük, ödev ve odaklanmada yetersizlik gibi belirtiler
görülebilir. Barrat Dürtüsellik Ölçeğinin Motor Dürtüselliği alt boyutu ile
AZGÖ arasında olan pozitif yönde ilişkiye göre; aşırı zihinsel gezinmeleri
olan kişilerin hızlı tepki verme, aceleci davranma, düşünmeden hareket
etme gibi özellikler gösterdiği söylenebilir. Ancak BIS-11’in alt boyutu
olan ve gelecek yöneliminin eksikliğini ölçen Plan Yapmama ile aşırı
zihinsel gezinme arasında bir ilişkinin olmadığı söylenebilir.

Tablo 3. Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeği iç tutarlılık özelliğine ait bulgular

n
64
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α
0,826

Maddeler
Madde-1
Madde-2
Madde-3
Madde-4
Madde-5
Madde-7
Madde-8
Madde-9
Madde-10
Madde-11
Madde-12

Madde Elendiğinde
Ölçek Ortalaması
23,28
23,17
22,89
22,89
22,92
23,20
22,94
23,13
23,31
22,95
22,75

Madde Elendiğinde
Ölçek Varyansı
17,697
17,700
17,781
18,956
19,406
17,117
18,472
17,317
16,599
18,395
19,397

Düzeltilmiş MaddeToplam Korelasyonu
0,510
0,479
0,612
0,404
0,318
0,591
0,457
0,608
0,618
0,474
0,367

Madde Elendiğinde
Cronbach alfa
0,811
0,814
0,803
0,820
0,826
0,803
0,816
0,802
0,800
0,814
0,822
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Tablo 4. Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeği (AZGÖ) test-tekrar test güvenirlik çalışmasına ait bağımsız gruplar t-testi sonuçları

AZGÖ

Gruplar
1. uygulama
2. uygulama

n
80

x¯
10,64

ss
5,73

Sh x¯
0,640

10,33

4,99

0,559

r
0,914

p
<0,001

t
1,199

t-testi
Sd
79

p
0,234

x-: Aritmetik ortalama; SS: Standart sapma; r: Pearson moment korelasyon katsayısı; Shx-: Standart hata ortalaması; p: anlamlılık düzeyi; t: T testi

AZGÖ ile DDGÖ Açıklık (p<0,05), Stratejiler (p<0,05), Hedefler (p<0,05) alt
boyutları ve genel toplamı (p<0,05) arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
AZGÖ ile DDGÖ Farkındalık, Kabul Etmeme ve Dürtüsellik alt boyutları
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeğinin Güvenirlik Çalışması
Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeği’nin iç tutarlılık değerini belirlemek üzere
yapılan Cronbach alfa analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeği’nin Cronbach alfa değeri (α) 0,826
bulunmuştur. Aynı zamanda madde toplam korelasyonları sütunu
incelendiğinde maddeler arasında en yüksek ayırt edicilik özelliğine sahip
maddenin Madde-10 (0,618) ve en düşük maddenin Madde-5 (0,318)
olduğu görülmektedir. Ayrıca tüm maddelerin sahip olduğu değerlerin
ayırt edicilik özelliği açısından uygun olduğu söylenebilir.
Çalışmamızda AZGÖ’nün test-tekrar test güvenirliğini bulmak amacıyla
AZGÖ iki hafta ara ile İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde okuyan 3. ve 4. sınıf
öğrencilerine uygulandı. Her iki uygulamadan elde edilen değerler
arasındaki korelasyona bakıldı.
AZGÖ’nün güvenirliğini belirlemek amacıyla test tekrar test güvenirlik
çalışması kapsamında gerçekleştirilen iki uygulama arasında bağımlı
gruplar t-testi analizi yapılmıştır. Test tekrar test yöntemi ile gerçekleştirilen
güvenirlik çalışmalarında Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi
sonucunda ölçme aracının kullanıldığı iki uygulama arasında anlamlı
bir ilişki bulunması ve bağımsız gruplar t-testi analizi sonucunda ise
iki uygulama arasında anlamlı bir farklılığın bulunmaması beklenir. Bu
açıklama doğrultusunda Tablo 4 incelendiğinde AZGÖ’nün iki uygulaması
arasında anlamlı bir ilişki (p<0,05) olduğu ve iki uygulama arasında
anlamlı bir farklılığın (p>0,05) olmadığı bulunmuştur.

TARTIŞMA
Bu çalışmanın amacı temel AZGÖ’nün dilsel eşdeğerlilik, geçerlilik ve
güvenirlik çalışmasını yapmaktır.
Çalışmamız zihinsel gezinmenin DEHB olgularında ayırt edici olduğunu,
bunun da DEHB semptom şiddeti ile doğru orantılı olduğunu
ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalarda zihinsel gezinmelerin DEHB
popülasyonunda daha yüksek olduğu ve zihinsel gezinmeye ait skorların
DEHB semptomları ile ilişki içinde olduğu gösterilmiştir (1,4). Bu çalışmalar
değerlendirildiğinde zihinsel gezinmenin DEHB’de çekirdek bir fenomen
olduğu sonucuna varılabilir. DEHB belirtilerinin genel toplumda bir
yelpazede dağıldığı düşünüldüğünde, belirtilerin şiddetli olduğu olgularda,
bu fenomeninin varlığı ayırt edici kabul edilebilir (12). Zihinsel gezinmeler,
işlevselliği önemli ölçüde bozma, süregiden bilişsel ödevlerde çelinmeye
neden olma, bilişsel ödevin tamamlanmasına olumsuz etki etme
çerçevesinde açıklanabilir. Bu durum sadece bilişsel ödevlerde değil, sosyal
etkileşimde ve insanlar arası ilişkilerde de bozucu etkilere yol açmaktadır
(27). Yine zihinsel gezinmeler özellikle yürütücü işlevlerdeki yetersizliklerle
ilişkili olup özellikle psikostimulan tedavinin bu hastalardaki düzenleme
yetersizliğini azalttığı ve düşünce akışını normalleştirdiği söylenebilir (28).
Bu çerçeveden bakıldığında zihinsel gezinmeler DEHB’deki karmaşık

düşünsel süreçleri yansıtan bir zihinsel görünüm olarak kabul edilebilir
ve zihinsel gezinmelerin hem dikkat ödevlerinde hem de inhibisyon
gerektiren davranışsal durumlarda bozucu etkiye yol açtığı söylenebilir.
Günümüzde dünya literatüründe DEHB’de zihinsel gezinmeleri
araştıran sınırlı çalışma vardır. Ülkemizde ise bu alanda yapılmış çalışma
bulunmamaktadır. Çalışmalar özellikle zihinsel gezinme, DEHB ve DMN
aktiviteleri üzerine odaklanmıştır (16,29). Bu çalışmalar ışığında, zihinsel
gezinme ve DEHB belirtileri arasındaki ilişkiler belirti kümeleri bazında
değerlendirildiğinde, DEHB tanısının zihinsel gezinme ve bunun nöronal
iz düşümleri ile ilişkili olabileceği söylenebilir.
DEHB, düşüncenin hareketliliği açısından oldukça fazla değişkenlik
gösteren bir bozukluktur. Bu zamana kadar yapılan çalışmalar
kendiliğinden oluşan düşünce süreçlerinin DEHB’de nasıl bir klinik
karşılığa denk geldiğini ortaya koymamıştır. Oysa DEHB nöronal
değişiklikler ile birlikte düşünce süreçlerindeki önemli değişkenliklerle
tanımlanan bir bozukluktur. Çeşitli nöropsikolojik ödevler eşliğinde
yapılan FMRI çalışmaları DEHB’de özellikte prefrontal korteks ve dorsal
dikkat ağının yetersiz işlev gösterdiğini dolayısıyla bu yetersiz işlevin de
DMN’yi uygun şekilde baskılamadığını ortaya koymaktadır. Gelişimsel
çalışmalar özellikle dorsal dikkat ağının zamanla birlikte değiştiğini ve
olgunlaştığını ortaya koymuştur (30).
DMN devreleri ile ortaya konan hipotez göz önüne alındığında zihinsel
gezinmeler DMN devrelerinin aktivasyonu ile ortaya çıkan ve psikostimulan
tedavi ile azalan bir duruma karşılık gelmektedir. Ancak DMN’nin doğrudan
zihinsel gezinmelerle ilişkisini ortaya koymak için yeni çalışmalara ihtiyaç
vardır. Zihinsel gezinmelerin DEHB semptomu şiddetinden bağımsız olarak
DEHB de işlevselliği önemli ölçüde bozuğu daha önceki çalışmalarda
gösterilmiştir (21,31). DEHB çocukluk döneminin en sık görülen
nöropsikiyatrik bozukluğu olmasına karşın zihinsel gezinmelerin normal
gelişimde nasıl bir seyir izledikleri, sıklıklıları ve frekansları henüz ortaya
konmamıştır. Bu nedenle mevcut çalışmalar ve bizim çalışmamız da daha
çok erişkinleri temel almakla birlikte bu fenomenin sadece erişkinlere özgü
bir fenomen olabileceğini düşünmek yanıltıcı olabilir.
Aşırı zihinsel gezinmelerin DMN devreleri ve yürütücü işlevleri kontrol
eden devrelerin yetersiz işlev göstermesinin bir davranışsal sonucu
olduğunu düşünebiliriz. Aşırı zihinsel gezinmelerin DMN devrelerindeki
değişkenlik ile ilişkili olduğu da gösterilmiştir (32). Ayrıca, aşırı zihinsel
gezinmelerin DMN’deki aktivasyonla olan ilişkisinin aynı zamanda aşırı
zihinsel gezinme frekansı ile de ilişkili olduğu belirtilmiştir (33).
DEHB ve zihinsel gezinme arasındaki ilişki göz önüne alındığında,
psikositimulan tedavinin zihinsel gezinmeler üzerindeki etkilerinin nasıl
olduğunu araştıran çalışmalara gerek vardır. Yapılan bazı çalışmalarda
metilfenidat ile tedavi edilen olgularda, zihinsel gezinmelerin azaldığının
bulunması bu fenomenin doğrudan biyolojik bir durum olduğunu
göstermektedir (34). Bunun dışında farkındalık egzersizlerinin zihinsel
gezinmeleri düzenleyebileceği ve yine bu etkinin ilaçlar kadar etkili
olabileceği de bildirilmektedir (35).
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Kısıtlılıklar

Hakem Değerlendirmesi: Dış Bağımsız.

Erişkin DEHB olguları sıklıkla eş tanılıdır. Çalışmamızda bu eş tanılı
durumlar zihinsel gezinme açısından daha farklı bir dağılım yaratabileceği
için dışlanmıştır. Bu dışlama çalışmanın iç tutarlılığını arttırmıştır. Ancak
örneklemin dış geçerliliğini kısmen etkilemiş ve aldığımız örneklem
evreninin DEHB’nin doğal dağılımından kısmen uzaklaşmasına neden
olmuş olabilir.

Yazar Katkıları: Fikir - SGA, BS, UMA; Tasarım - SGA, UMA, BS; Denetleme - UMA, SGA,
BS; Kaynaklar - UMA, SGA, BS; Malzemeler - UMA, SGA, BS; Veri Toplanması ve/veya
İşlemesi - UMA, SGA, BS; Analiz ve/veya Yorum - SGA, BS UMA; Literatür Taraması - SGA,
BS, UMA; Yazıyı Yazan - SGA, BS, UMA; Eleştirel İnceleme - SGA, UMA, BS.

Diğer bir kısıtlılık ise bu çalışmanın ulaşılan hastalar ile yapılmış olmasıdır.
Çok daha büyük bir örneklem aşırı zihinsel gezinme fenomenin DEHB’de
nasıl bir dağılım gösterdiğini daha iyi ortaya koyacaktır. Bu çalışma 18
yaş üzeri yetişkinlerin, araştırma amacıyla kullanılan testlere verdikleri
cevaplarla ve kriter geçerliliğini saptamak üzere seçilen ölçme araçlarıyla
sınırlıdır.

SONUÇ
Zihinsel gezinme kavramsal olarak literatüre yeni girmiş bir kavramdır.
Zihinsel gezinme ile ilişkili çalışmalar kısıtlıdır ve ülkemizde bu alanda
yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Aşırı Zihinsel Gezinme Ölçeğinin
geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılmış olması, kavramsal olarak
zihinsel gezinmenin literatüre girmesine ve bu alanda yapılacak yeni
çalışmalarda bir ölçme aracı olarak kullanılmasına olanak sağlayacaktır.
Son yıllarda erişkin DEHB ile ilgili bazı ölçekler geliştirilmiş ve Türkiye
adaptasyonu yapılmıştır. Ancak Erişkin DEHB belirtilerini ayırt eden
herhangi bir biyolojik parametre tespit edilmemiştir. Erişkin DEHB’de
olguların sunduğu belirtilerin nitelikleri ve ayırt edici özellikleri ön
plana çıkmaktadır. Zihinsel gezinmenin çalışılması olgularda bunun
sorgulanmasına, DEHB’nin daha kolay tanınmasına ve ayırt edilmesine
olanak sağlayabilir. Ayrıca farmakolojik tedavi ve psikoterapinin de yol
gösterici olacağı umut edilmektedir.
Zihinsel gezinmelerin yaşla birlikte nasıl değiştiği ve gelişimsel olarak
nasıl bir seyir izlediği henüz bilinmemektedir. Ancak DEHB’deki zihinsel
gezinmelerin varlığı, kesitsel değerlendirmede DEHB tanısına yardımcı
olacaktır. Zihinsel gezinmelerin DEHB belirtilerinin yaşla nasıl değiştikleri
ise ayrı bir araştırma konusu olabilir.
DMN deaktivasyonunun ve reaksiyon süresi değişkenliğinin DEHB
belirtileri ile ilişkisi gösterilmiştir. Bu durumda DMN deaktivasyonunun
risk alıcı davranışları azaltacağı hipotezi ortaya atılabilir. Gelecekte
yapılacak yeni çalışmalar bu konuda daha açıklayıcı bilgiler verebilir.
Zihinsel gezinmelerin farmakolojik tedaviye yanıtı ve ne oranda değiştiği
ise başlı başına bir inceleme alanı olabilir. Bu konuda yapılacak çalışmalar
farmakolojik tedavinin etkisini değerlendirmek için zihinsel gezinmelerde
olan değişikliklerin değerlendirilmesinde kullanımını sınayabilir. Zihinsel
gezinmelerin bilinçli farkındalığı (mindfulness –bir kişinin kendi zihinsel
gezinmelerini fark etmesi) konusunda yapılan çalışmalar, psikolojik
tedavilerin özellikle bilinçli farkındalık temelli terapilerin zihinsel
gezinmeleri azaltıcı etkileri olabileceğini ortaya koymuştur (1,35). Yeni
çalışmalar zihinsel gezinmelerle DEHB belirtilerinin bu tür farkındalık
temelli girişimlere ne oranda yanıt vereceğini ortaya koyacaktır.
Zihinsel gezinme ölçeği hem ilaç etkisini hem de psikoterapi girişimlerinin
sonuçlarını değerlendirmek için, DEHB semptomlarının ölçülmesinin
yanı sıra dolaylı da olsa nöronal işleyiş hakkında bilgi verebilecektir.

Etik Komite Onayı: Çalışma İstanbul Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu
tarafından 31.03.2018 tarihinde 2018/3 sayı/no’su ile onaylanmıştır.
Hasta Onamı: Uygulama öncesinde geçerli ve güvenilir veriler toplamak için test
uygulayacak kişilere çalışmanın önemi ve amaçları açıklanmış, daha önceden hazırlanan
aydınlatılmış onam formu da imzalatılmıştır.
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