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ÖZET 

Bu çalış mada amaç, gözlük takman ın ergenlerin beden imajı  doyumu üzerine etkisini ve bunun depresyonla 
araş tırmaktı r. Çalış maya Çukurova Üniversitesi T ıp Fakültesi Göz Hastalıkları  Anabilim Dal ı  po-

likliniğ ine başvuran ve şaşı lı k ya da k ı rma kusuru nedeniyle gözlük takan 12-18 ya ş  arasındaki, 57 ergen alın-
m ış tı r. Çalış mada Beden imaj, Doyumu Ölçe ğ i (BİDÖ) ve Çocuklar İçin Depresyon Ölçe ğ i (ÇDÖ) kullan ı lm ış ; 
sonuçlar herhangi bir ruhsal ve bedensel hastalığı  olmayan 44 ergeninkiyle karşı laş tırı lm ış tı r. Sonuçta, gözlük 
takan ergenlerin BİDÖ puanları  takmayanlardan daha düşük, ÇDÖ puanları  ise yüksek bulun ın.  uş tur. Gözlük 
takman ı n kendileri için sorun yarattığı n ı  bildiren ergenlerin BİDÖ puanları , gözlük takmayla ilgili sorun ya-
şamayanlardan daha düşük, ÇDÖ puanları  daha yüksektir. Gözlükle ilgili sorun olarak gözlüğün fizik gö-
rünümlerini bozduğ unu bildiren ergenlerin BİDÖ puanları , gözlüğün spor yaparken sorun yarattığı n ı  ya da alay 
edilmeye yolaçt ığı n ı  bildiren ergenlerden anlamlı  düzeyde dü şük, ÇDÖ puanları  ise yüksek bulunmu ş tur. So-
nuçlar kaynaklar ışığı nda tartışı lm ış tı r. 

Anahtar kelimeler: Ergenlik, beden imaj ı  doyumu, depresyon, gözlük 

Düşünen Adam; 1996, 9 (I ): 4-7 

SUMMARY 

The aim of this study was to evaluate the effects of wearing spectacles on the levels of body image satisfaction 
and its relationship to depression among the adolescents. Subjects were 57 adolescents aged 12-18 who were re-
ferred to the Ophtalmology Department of Çukurova University Hospital for strabismus or refractive error. We 
applied Body Image Satisfaction Questionnaire (BISQ) and Children's Depression Inventory (CDI) and com-
pared the results with adolescents who did not have any physical and psychiatric disorder. The scores of BISQ 
were found to be lower whereas the scores of CD1 were higher among the adolescents who wore spectacles. The 
adolescents who reported that wearing spectacles is considered by them as a burden, had lower scores of BISQ 
and higher scores of CDI han who did not have any problem with wearing spectacles. The BISQ scores of the 
adolescents who reported that wearing spectacles interfered with their physical appearence were lower and the 
scores of CDI were higher than the adolescents who had problems with playing sports and who were derided. 
The results were discussed along with relevant literature. 

Key words: Adolescence, body image satisfaction, depression, spectacles 

GIRIŞ  

Ergenlik çağı  kiş inin nas ıl göründüğüne, başkala- 
rınca nas ı l değerlendirildiğ ine büyük önem verdiğ i 
bir dönemdir. Bu dönemde hormonal değ iş iklikler, 

hızlı  büyüme ve geli şme ile bedende önemli fiziksel 
değ iş iklikler olur. Ergenlikte bir yandan bedende bu 
biyolojik değ iş iklikler süregelirken, bir yandan da 
fizik görünümün çekici ve toplumun ideallerine 
uygun olmas ı  özlemi vard ır. Bu nedenlerle ergenin 
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Çalış mada şu ölçekler uygulanm ış tır: 

1. Çocuklar İçin Depresyon Ölçeğ i: Kovacs (I I)  ta-
rafindan geli ş tirilmiş  özbildirim ölçe ğ idir. Her mad-
dede üç de ğ iş ik seçenek bulunan 27 maddeden olu-
şur. Her madde belirtinin ş iddetine göre 0,1,2 puan 
alır. Ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çal ış ması  Öy 
(16)  tarafından yapı lmış tır. 

2. Beden imaj! Doyumu 	Berscheid ve ark. (5)  
tarafından geli ş tirilmiş tir. Erkekler için 27, kızlar 
için 26 beden bölgesini içeren, 5'li likert tipi bir öz-
bildirim ölçeğidir. Ülkemizde geçerlik ve güvenirlik 
çalış mas ı  Çok (8)  tarafından yap ı lmış tır. 

Sonuçlar herhangi bir ruhsal ya da fiziksel hastal ığı  
olmayan 44 ergeninkiyle karşı laş tırı lmış tır. Veriler 
"SPSS for Windows" paket program ında, t testi ve 
Pearson korelasyon analizleriyle de ğ erlendirilmiş tir. 

BULGULAR 

Ergenlerin yaş , cinsiyet, hastal ık ve normal gruba 
göre B İDÖ ve ÇDÖ puan ortalamalan Tablo l'de 
verilmiş tir. B İDÖ puanlar ıyla ÇDÖ puanlar ı  ara-
sında istatistiksel aç ıdan anlaml ı , negatif korelasyon 
bulunmuş tur (r:-0.8, p<0.001). ÇDÖ puanlar ı  yük-
selirken B İDÖ puanları  düşmektedir. Gözlük tak-
mayan ergenlerin B İDÖ puanları  takanlara göre 
tatistiksel aç ıdan anlaml ı  düzeyde yüksek (t:6.3, 
df:99, p<0.001), ÇDÖ puanlar ı  düşük bulunmuş tur 
(t:4.1, df:99, p<0.001) (Tablo 2). 

Ş aşı lık ya da kırma kusura nedeniyle gözlük ta-
kanlar karşı laş tırı ldığı nda ise B İDÖ ve ÇDÖ pu-
anları  arasında anlaml ı   istatistiksel farkl ı lık bu-
lunmamış tır (Tablo 2). Ergenlerin gözlük takma 
konusundaki düşüncelerinin dört grupta topland ığı  
belirlenmiş tir. 

Tablo 1. Normal ve , göz kusuru olan ergenlerin ya ş , einsiyet, 
B İ DÖ ve ÇDÖ puanları  

Ş aşı l ık K ı rma kusuru Normal 

K ız (n) 16 16 20 
Erkek (n) 11 14 24 
Yaş  14.3+/-2.3 I 4.0+/-1 .9 1 3.3+/-2.3 
B İ DÖ 102.4+/-11.9 I04.7+/- I 6.2 1 18.9+/-8.6 
ÇDÖ 9.4+/-4.2 9.4+/-6.2 5.9+/-2.5 
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ilgisi fizik görünümüne yo ğunlaşı r, saatlerce ayna 
karşı sında kendini inceleyebilir, bedeninin temizli ğ i 
konusunda daha duyarl ı  olabilir. Bu dönemde fizik 
görünümle ilgili kusurlar abart ı lma eğ ilimindedir 
(7,8,17) .  

Berscheid ve ark. göre beden imaj ı  kiş inin bedensel 
doyumuyla ili şkilidir. Ergenlikte bedende dramatik 
değiş iklikler olduğ u için beden imaj ı  özellikle önem 
kazan ır. Beden imaj ı  doyumu ki ş inin özkavram ı  ve 
benlik sayg ısı nı  etkileyen etkenlerden biridir (5) . 

Beden imaj ı  ile depresyon aras ındaki ilişki birçok 
yazar tarafından bildirilmi ş tir. Bedrosian (3)  ve 

(10) Emery 	depresyonu olan ki ş ilerin -kendi fiziksel 
özellikleri hakk ındaki at ıfian üzerine kurulu- ken-
dilik imajlannda bozukluk oldu ğunu ileri sür-
mü ş lerdir. Peto hem psikotik özellikli hem de psi-
kotik özellikli olmayan depresyonda beden imaj ını n 
bozulduğunu bildirmiş tir (18) . 

Noles ve ark. çal ış mas ında da beden imaj ı  doyumu 
daha dü şük olan kiş ilerin daha yo ğun depresif be-
lirtiler gösterdi ğ i bulunmuş tur (15) . Beck'in dep-
resyonla ilgili biliş sel varsay ımında "beden imaj ını n 
bozulmas ı " depresyonun bili şsel belirtileri aras ında 
sayı lmaktadır (2) . 

Erişkinlerle yap ı lan çalış malarda gözlük takan ki-
ş ilerin takmayanlara göre daha zeki, çal ış kan ve 
yetki sahibi, ancak cinsel ve fiziksel aç ıdan daha az 
çekici olarak de ğerlendirildiğ i belirlenmi ş tir (1,9,21).  

Çocuk ve ergenlerde ise gözlük takman ın genellikle 
olumsuz duygular uyand ırdığı , alay edilmeye ve 
fizik görünümle ilgili duygusal sorunlara yolaçt ığı  
bildirilmektedir (4) . 

Bu çalış mada amaç gözlük takman ın ergenlerin 
beden imaj ı  doyumu üzerine etkisini ve bunu dep-
resyonla ili şkisini araş tırmaktır. 

MATERYEL ve METOD 

Çalış maya Çukurova Üniversitesi T ıp Fakültesi Göz 
Hastalıkları  polikliğ ine başvuran ve ş aşı lık ya da 
kırma kusura nedeniyle gözlük takan 12-18 yaş ları  
aras ındaki 57 ergen al ınmış tır. Ergenlerin 27'sinin 
şaşı lığı , 30'unun kırma kusura vard ır. Başka bir fi-
ziksel ya da ruhsal hastal ığı  ya da zeka geriliğ i olan-
lar çal ış maya al ınmam ış tır. 
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Tablo 2. Gözlük takan ergenlerle takmayanlar ın Bİ DÖ ve 
ÇDO puanlar ı n ı n karşı laş t ı r ı lmas ı  

Bİ DÖ ÇDÖ 

Normal 118.9+/-8.6 5.9+/-2.5 
Ş aşı l ık+kırma kusuru 103.4+/-14.4 9.5+/-5.3 

:6.3 df:99 p<0.001 1:4.1 df:99 p<0.001 

Normal 118.9+/-8.6 5.9+/-2.5 
K ı rma kusuru 104.7+/-16.2 9.4+/-6.2 

t:4.8 df:72 p<0.001 t:3.4 df:72 p<0.01 

Normal 118.9+/-8.6 5.9+/-2.5 
Ş aşı l ı k 102.4+/-11.9 9.4-F/-4.2 

t6.7 df:69 p<0.001 t:473 df:69 p<0.001 

Ş aşı l ık 
	

102.4+/-11.9 
	

9.4+/-4.2 
K ı rma kusuru 
	

104.7+/-16.2 
	

9.4+/-6.2 
t:0.3 df:55 p>0.05 

	
t:0.06 df:55 p>0.05 

Tablo 4. Gözlük takma konusunda sorun ya şayan ergenlerin 
B İ DÖ ve ÇDÖ puanlar ı  

B İ DÖ ÇDÖ 

Sorunu olmayanlar 110.0+/-14.1 7.2+/-3.9 

Sorunu olanlar 100.0+/-13.4 10.5+/-5.6 
t:2.5 df:55 p<0.05 t:2.2 df:55 p<0.05 

Fizik görünümü 
değ i ş tiriyor 

94.5+/-13.4 13.1+/-5.9 

Alay ediliyor ve spor 
yaparken sorun yarat. 

105.7+/-10.8 8.0+/-3.8 

t:2.8 df37 p<0.01 t:3.1 df:37 p<0.01 

Bunlar: 
1. Gözlükle ilgili sorun yaşamayanlar (gözlüğün 
kendilerine yakış tığı nı  ya da gözlükle görmelerinin 
düzeldiğ ini bildirenler bu grupta toplanm ış t ı r). 
2. Spor yaparken gözlüğün sorun yaratt ığı nı  
bildirenler. 
3. Gözlüğün alay edilmelerine yolaçt ığı nı  
bildirenler. 
4. Gözlüğ ün fizik görünümlerini bozduğunu, 
değ iş tirdiğ ini bildirenler. 

Bu dört gruptaki ergenlerin B İDÖ ve ÇDÖ puanları  
Tablo 3'de görülmektedir. Gözlük takma konusunda 
sorun yaşamayanlann B İ DÖ puanlar ı  diğer üç gruba 
göre istatistiksel anlaml ı  düzeyde yüksek (t:2.5, 
df:55, p<0.05), ÇDÖ puanlar ı  ise düşük (t:2.2, df:55, 
p<0.05) bulunmu ş tur (Tablo 4). 

Gözlük takma konusunda sorun ya şayanlardan ise 
gözlüğün fizik görünümlerini bozdu ğunu ya da de- 

Tablo 3. Ergenlerin gözlük takma konusundaki dü şünceleri 
ve Bİ DÖ ile ÇDO puanlar ı  

Bİ DÖ ÇDÖ 

11.0+/-14.1 7.2+/-3.9 

107.5+/-10.5 9.0+/-4.2 

94.5-11-13.4 13.1+/-5.9 

105.0+/-10.9 7.6+/-3.5 

ğ iş tirdiğ ini düşünenlerin B İDÖ puanları , diğer iki 
gruptaki ergenlerden istatistiksel aç ıdan anlaml ı  dü-
zeyde dü ş ük (t:2.8, df:37, p<0.01), ÇDÖ puanlar ı  ise 
yüksektir (t:3.1, df:37, p<0.01) (Tablo 4). 

TARTIŞ MA 

Bu çalış maya katı lan ergenlerin B İDÖ puanlanyla 
ÇDÖ puanlar ı  aras ında istatistiksel aç ıdan anlamlı  
negatif korelasyon olduğu, BİDÖ puanları  yük-
selirken ÇDÖ puanlanrun dü ş tüğ ü görülmüş tür. Bu 
hem gözlük takan hem de takmayan ergenlerde ge-
çerlidir. Çocuk, ergen ya da eri şkinlerle yap ılmış  
diğer çal ış malrda da benzer sonuçlar elde edil-
miş tir. Beden imaj ı  doyumu ki ş inin olumlu öz-
kavram ı  (positive self concept) ve benlik sayg ısı  
(self esteem) ile yak ından ilişkilidir. Dü şük benlik 
saygı sı  ve olumsuz özkavram ı  (negative self con 
cept) depresyonun özgün belirtileridir (14 ' 1523) . 

Marsella ve ark. depresyonu olan lise ö ğ rencilerinde 
beden imaj ı  doyumunun daha dü şük olduğunu bil-
dirmiş lerdir (13) . Bunda depresyonun, ki ş inin beden 
imaj ı  algısı  üzerine etkisi olabilece ğ i gibi, fizik gö-
rünümlerini daha az çekici bulan ki ş ilerin depres-
yona daha yatk ı n olabileceğ i de ileri sürülmektedir 
(6,12,13) 

Erişkinlerde yap ı lmış  çalış malar, beden imaj ı  do-
yumu düşüklüğünün depresyona ikincil geli ş tiğ ini 
düşündürmektedir. Oysa çocuk ve ergenlerde tam 
tersi bir durumun söz konusu oldu ğu; beden imaj ı  
doyumu düşük .  olup, kendi bedenini çekici bul-
mayanlarda depresyona yatk ınlık olduğu ileri sü-
rülmektedir (14). 

Sorunu olmayanlar 
n=18 

Alay edilenler 
n=6 

Fizik görünümünü 
değ iş tiriyor n=19 

Spor yaparken sorun 
olanlar n=14 
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Gözler ki ş inin bedeninde, ilk bak ış ta dikkatin odak-
landığı , duygulan dile getirme, gösterme ve duy-
gusal ileti ş imde önemli rolü olan beden bölgeleridir. 
Bu nedenle fiziksel çekicilikte büyük önem ta-
şı maktad ı rlar (20) . 

Yapı lan bir çal ış mada deneklerde gözlük biçimi de- 
ğ iş tirmenin, fizik görünümüne etkisinin kontakt lens 
kullan ımına göre, çok daha az oldu ğu belirlenmi ş tir 
(22) .  

Gözlük, h ızlı  gelişme ve değ işme dönemine girmiş , 
fizik görünümüyle a şı rı  ilgili bedensel kusurlann ı  
abartma e ğ iliminde olan ergenlek tarafından, fizik 
çekiciliğ i bozan, beden imaj ını  değ iş tiren ve do-
yumunu azaltan bir nesne olarak alg ılanabilir. Ça-
lış mam ızda gözlük takan ergenlerin B İDÖ puanla-
rının takmayanlardan daha dü şük, ÇDÖ puanlann ın 
ise daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Schonfeld ergenlikte beden imaj ında alg ılanan ide-
alden sapmalann a ş ağı lık duygusuna ve depresyona 
varabileceğ ini bildirmiş tir (19) . Çal ış mada gözlük 
takan ergenlerden en dü şük B İDÖ ve en yüksek 
ÇDÖ puanlann ın olduğu grup, gözlü ğün fizik gö-
rünümlerini bozdu ğu ya da değ iş tirdiğ ini bildiren 
gruptur. 

Bu çal ış manın sonuçlan gözlük takman ın ergenlerde 
beden imaj ı  doyumunu azaltan etkenlerden biri ola-
rak değerlendirilebilece ğ ini göstermektedir. Beden 
imaj ı  doyumundaki azalman ın depresif belirti pu-
anlannda artmayla birlikte olduğu sorunlarla bir-
likte, beden imaj ı  doyumunu etkileyebilecek diğer 
etkenleri de -sosyoekonornik düzey, okul ba şans ı , fi-
ziksel etkinlikler, cinsel olgunlaşma zaman ı  gibi-
içeren çal ış maların yap ılmas ı  önerilebilir. 
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