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 I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri 

COVID-19 Korkusu İle Ruh Sağlığı Değişkenleri Arasındaki İlişkide Koruyucu ve Risk 

Faktörlerinin Moderatör Etkisi 

Moderator Roles of Protective and Risk Factors in the Relationship Between COVID-19 Fear 

and Mental Health Variables 

Türkçe Özet  

Bu çalışmada, COVID-19 korkusu ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu arasındaki 

ilişkiler, ayrıca bu ilişkiler üzerinde kendini toparlama gücü (resilience), bilinçli farkındalık 

(mindfulness), sosyal destek, cinsiyet ve COVID-19 tanısı almış bir yakını olup olmama 

değişkenlerinin moderatör rolü incelenmiştir. Araştırmaya lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci olan 

506 kişi katılmıştır. Veriler öz-bildirim ölçekleri ile toplanmıştır. Araştırmada, COVID-19 Korkusu 

Ölçeği, Kısa Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, 

Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Kişisel 

Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde yapısal eşitlik modellemesi 

yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, COVID-19 korkusu ile depresyon, anksiyete, 

stres, kendini toparlama gücü ve bilinçli farkındalık arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 

Ayrıca COVID-19 korkusunun depresyon, anksiyete ve stresi pozitif yönde yordadığı saptanmıştır. 

Bunun yanı sıra, COVID-19 korkusu ile anksiyete arasındaki ilişkide sosyal desteğin ve COVID-

19 tanısı almış bir yakını olmanın moderatör rolünün anlamlı olduğu bulunmuştur. Araştırmada 

kendini toparlama gücü, bilinçli farkındalık ve cinsiyetin COVID-19 korkusu ile depresyon, 

anksiyete ve stres arasındaki moderatör rollerinin anlamlı olmadığı bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: COVID-19 korkusu, ruh sağlığı, depresyon, anksiyete, stres, koruyucu 

faktörler, risk faktörleri 

Abstract 

This study examined the relationships among COVID-19 fear and depression, anxiety, stress, 

and life satisfaction. Also, roles of resilience, social support, mindfulness, gender, and whether there 

is a relative diagnosed with COVID-19 or not in these relationships were investigated. A total of 

506 university undergraduate and graduate students were recruited. Data were collected utilizing 

self-report scales. Fear of COVID-19 Scale, Brief Resilience Scale, Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support, Depression, Anxiety, Stress Scales, Satisfaction with Life Scale, Mindful 

Attention Awareness Scale, and Demographic Information Form were utilized to collect data. Data 
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were analyzed using structural equation modelling. Results revealed significant relationships among 

COVID-19 fear, depression, anxiety, stress, resilience, and mindfulness. Also, it was found that 

COVID-19 fear significantly and positively predicted depression, anxiety, and stress. Additionally, 

the moderator effects of the perceived social support and whether there is a relative diagnosed with 

COVID-19 or not were found to be significant in the relationship between COVID-19 fear and 

anxiety. Moderator effects of resilience, mindfulness, and gender were not significant in the 

relationship between COVID-19 fear and depression, anxiety, and stress. 

Keywords: COVID-19 fear, mental health, depression, anxiety, stress, protective factors, risk 

factors 

 

II. Amaç ve Kapsam 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında başlayan COVID-19 

salgını, küresel bir sorun haline gelmiş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi olarak ilan 

edilmiştir. Ülkemizde ise ilk vakanın ilan edildiği 10 Mart 2020 tarihinden bu yana vaka sayılarında 

belirli bir düzeyde artış gözlenmekte, bu doğrultuda artışın kontrol altına alınabilmesi için çaba 

gösterilmektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının boyutlarının kontrol altına alınabilmesi 

amacıyla ciddi önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin başarıya ulaşabilmesi için, bireylerin evde 

kalmaları ve sosyal izolasyona uymaları da sıklıkla vurgulanan bir durumdur. Ayrıca, belirli bir 

dönem 20 yaş altı ve 60 yaş üzeri bireylerin evde kalmaları zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla, evde 

kalma süresi uzadıkça, bedensel ve ekonomik sorunların yanı sıra, ruh sağlığı açısından da 

tehditlerin ortaya çıkması olasıdır. Söz konusu sorunların salgının etkisi azaldıktan sonra da belirli 

bir süre devam edeceği öngörülmekte ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar da ruh sağlığının 

önemini sıklıkla vurgulamaktadır.  

Salgın başladığından bu yana tüm dikkatler, COVID-19 pozitif tanısı alan bireyler ve bu 

kişilerin tedavisi ile ilgilenen sağlık görevlilerinde olmuştur. Diğer yandan, ülkemizde 13 Mart 2020 

tarihi itibariyle okullarda eğitime ara verilmiş ve daha önce yüz yüze eğitim alan 18 milyon ilk ve 

orta öğretim öğrencisi evlerinden eğitim almaya başlamıştır. Aynı zamanda, önlisans, lisans ve 

lisansüstü programlarda kayıtlı yaklaşık 8 milyon öğrenci (https://istatistik.yok.gov.tr) de 

eğitimlerine ara vererek, uzaktan eğitim almaya başlamışlardır.  

Salgın dönemlerinde eğitim-öğretime ara verilmesinin amacı, öğrenciler arasında hastalığın 
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hızla yayılmasının önüne geçmektir ve bu dünyanın birçok ülkesinde kullanılan bir müdahaledir 

(Viner vd., 2020). Eğitim-öğretime ara verilmesinin salgın hızını azaltması yararının yanı sıra, 

öğrencilerin günlük rutinlerini sekteye uğrattığı da bir gerçektir. Özellikle, yükseköğretim 

öğrencileri için belirtilecek olursa, içerisinde bulundukları gelişimsel dönem itibariyle, öğrenciler 

hem okullarında, hem okul dışında arkadaşları ve diğer sosyal çevreleri ile görüşmekte ve böylece 

sosyalleşme gereksinimlerini karşılamaktadırlar. Bulundukları yaşa gelinceye kadar, “normal” bir 

sosyal etkileşim içerisinde olan genç yetişkinler, sosyal izolasyonun ve “evde kal” çağrılarının 

neticesinde, alışmış oldukları sosyalleşme rutinlerinin oldukça uzağında bir süreçten 

geçmektedirler. Böyle bir sürecin öğrencilerde çeşitli psikolojik belirtilerin ortaya çıkma olasılığını 

arttıracağı beklenmektedir.  

Günümüzde hem dünyada hem de ülkemizde COVID-19 salgınının insanların ruh sağlığı 

üzerindeki etkilerinin neler olduğu konusunda çok detaylı bilgiler henüz yoktur (Wang vd., 2020). 

Bu durum, hem salgın süresince hem de salgın sonrasında hedef kitleye sunulacak olan psikososyal 

hizmetlerin neler olabileceği konusunu da belirsiz hale getirmektedir. Bu nedenle, ülkemizde 

salgının etkilerinin devam ettiği bir dönemde, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin ruhsal 

açıdan değerlendirmelerinin yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.  

COVID-19 benzeri salgın hastalıkların bireyler üzerindeki etkisi anksiyete duygularından 

utanç, başarısızlık, bireysel ve toplumsal zayıflık hissine kadar değişebilmektedir. Bireyler bu tür 

salgın dönemlerinde; hayatta kalma olasılığının azaldığını düşünme, söz konusu hastalığa 

yakalanma olasılığını olduğundan çok daha yüksek görme, abartılı ve uygun olmayan önlemler alma 

gibi özellikler sergileyebilmektedirler (Sim vd., 2010). Salgının bireyler üzerindeki bu ve benzeri 

olumsuz etkilerinin düzeyinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü bu tür psikososyal sorunlar bireylerin 

günlük yaşamlarındaki işlevselliği daha fazla sekteye uğratabilir. Araştırma grubunda yer alan lisans 

ve lisansüstü öğrencilerin sosyal medyayı çok kullanan gruplardan birisi olması da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu durum,  bu yaş grubunun COVID-19 ile ilgili her türlü habere ve bilgiye 

maruz kalma olasılığını yükseltmektedir. Bu denli yüksek bir maruziyet, psikososyal açıdan 

olumsuz etkilere yol açabilir. Bunun sonucunda da kişilerin bireysel, sosyal ve ekonomik açıdan 

daha zor durumlar yaşamaları söz konusu olabilir.  

Bu noktada, ele alınan ruh sağlığı değişkenleri açısından koruyucu ve risk faktörlerinin 

belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, COVID-19 korkusu ile ruh sağlığı 

değişkenlerinin ilişkisi incelenmiş ve ayrıca bu değişkenler arasındaki ilişkide kendini toparlama 

gücü, sosyal destek, bilinçli farkındalık gibi koruyucu faktörlerin; COVID-19 tanısı almış olup 
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olmama, tanıyı almış bir yakınının olup olmaması gibi risk faktörlerinin moderatör etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece, gelecekte geliştirilebilecek olan müdahale programlarında 

hangi tür değişkenlere yer verilmesi gerekliliği, kanıta dayalı bir şekilde ortaya konulmuş olacaktır. 

Dolayısıyla,  duruma-özgü başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi depresyon, anksiyete ve stres 

gibi psikolojik değişkenlerin bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkıda 

bulunacaktır.  

Araştırma kapsamında, katılımcıların iyi oluş düzeyinin göstergelerinden birisi olan yaşam 

doyumu da değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, koruyucu ve risk faktörlerinin, COVID-19 korkusu 

ile yaşam doyumu arasındaki ilişki üzerindeki moderator etkisi de incelenecektir.  Bunun tespit 

edilmesinin de yine salgın sırasında ve sonrasında öğrencilere yönelik olarak sunulacak olan 

psikososyal hizmetlerin niteliğine ve içeriğine katkıda bulunması beklenmektedir.   

II. 1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin COVID-19 korku düzeylerinin depresyon, 

anksiyete, stres ve yaşam doyumu düzeyleri ile ilişkisi; ayrıca bu ilişkide koruyucu ve risk faktörleri 

olarak nitelendirilebilecek kendini toparlama gücü, sosyal destek, bilinçli farkındalık ve bazı 

demografik değişkenlerin moderatör etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Bireylerin COVID-19 korku düzeyleri depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu 

düzeylerini anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır?   

2. Bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu 

düzeyleri arasındaki ilişkide kendini toparlama gücünün moderatör etkisi anlamlı mıdır? 

3. Bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu 

düzeyleri arasındaki ilişkide sosyal destek düzeyinin moderatör etkisi anlamlı mıdır? 

4. Bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu 

düzeyleri arasındaki ilişkide bilinçli farkındalık düzeyinin moderatör etkisi anlamlı mıdır? 

5. Bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu 

düzeyleri arasındaki ilişkide cinsiyet değişkeninin moderatör etkisi anlamlı mıdır? 

6. Bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu 

düzeyleri arasındaki ilişkide COVID-19 tanısı almış olup olmama değişkeninin moderatör etkisi 

anlamlı mıdır? 

7. Bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu 

düzeyleri arasındaki ilişkide COVID-19 tanısı almış bir yakını olup olmama değişkeninin 
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moderatör etkisi anlamlı mıdır? 

II. 2. Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar 

Depresyon-Anksiyete-Stres ve COVID-19 Korkusu ile İlişkisi  

Dünya tarihinde dönem dönem farklı salgınlar görülmüş olmakla birlikte, insanlık dünyayı 

etkisi altına alan bir pandemi ile uzun yıllardır karşı karşıya kalmamıştır. COVID-19 sürecinde 

yaşanılan kaos, bölgesel olarak sınırlı sayıda ülkeyi etkisi altına almış olan SARS, MERS ve Ebola 

ile mücadele etmiş ülkelerin salgın sırasında elde ettikleri tecrübelerin dünyaya yeterince 

yayılmadığını göstermiştir. 

COVID-19 salgını, ülkemiz ve dünya ülkelerinin başlangıçta anlamakta, algılamakta zorluk 

yaşadığı, beklenmedik ve içinde birçok belirsizliği barındıran bir durum olmuştur. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün bu durumu pandemi olarak ilan etmesi ile yüzyılın salgını ünvanını alan COVID-19, 

sürecin ilerlemesi ile bireylerin değişik alanlarda (ruhsal, ekonomik, sosyal, toplumsal vb.) ve farklı 

derecelerde olumsuz olarak etkilenmesine neden olmuştur. 

COVID-19, ciddi olarak hayati risk yaratabilen ve şu an için tedavisi olmayan bir solunum yolu 

hastalığıdır. Bu durum, bireyleri korku, kaygı ve panik gibi ruhsal olarak birçok açıdan olumsuz 

olarak etkilemektedir. Salgının başlangıcında, profesyonellerce kişilerin ruh sağlığının olumsuz 

olarak etkilenebileceği hipotez olarak öne sürülmüş, ülkelerin süreç içerisinde gerçekleştirdikleri 

online araştırmalar ile bu varsayımlar somut bulgular haline dönüşmüştür. COVID-19’un psikolojik 

etkisi ile ilgili yayınlanan makale sayısı her geçen gün artmakta ve genel profili görmek adına ruh 

sağlığı alanında çalışanlar için bir fikir verecek noktaya yavaş yavaş gelmektedir. Bu kısa zamanda 

gerçekleştirilen çalışmalar ile ortaya çıkan alanyazın, stres, kaygı ve depresyonun salgında en çok 

öne çıkan ruhsal belirtiler olduğunu göstermektedir. 

İnsanların SARS-CoV salgınında (2002-2003) içinde bulundukları ruh haline “ruh sağlığı 

felaketi”  adı verilmiştir (Mak vd., 2009). Ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerse COVID-19 

sırasında yaşanan ruhsal problemler için (travma sonrası stres bozukluğu, uyku bozuklukları, 

duygusal dalgalanmalar, depresif belirtiler ve intihara varan durumlar) “paralel pandemi” ifadesini 

kullanmaktadır (Mucci vd., 2020). 

Dünyada daha önce yaşanan salgınlara bakıldığında, bireyleri psikolojik olarak savunmasız 

kılan değişkenler; negatif duygulanım, kaygıya yatkınlık, belirsizliğe tahammülün düşük olması ve 

hastalığa karşı savunmasız olduğu düşüncesi olarak öne çıkmaktadır (Taylor, 2019). Salgından 
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direk ya da dolaylı olarak etkilenenlerin belirtilerine bakıldığında da benzer şekilde korku 

(hastalanma, ölme, karantina nedeniyle sevdiklerinden ayrı kalma, virüs nedeniyle sevdiklerini 

kaybetme), sosyal izolasyon nedeniyle çaresiz hissetme, stresli hissetme, yalnızlık hissi ve 

depresyon belirtileri öne çıkmaktadır (Hall vd., 2008; International Federation of Red Cross and 

Red Crescent Societies Guide, 2020). Dünya Sağlık Örgütü de sosyal mesafe ve izolasyon nedeniyle 

kişilerde kaygı, öfke, stres ve ajite ruh halinin olabileceğini ve bireylerin kaçınma davranışları 

gösterebileceklerini belirtmiştir (WHO, 2020). 

COVID-19 salgınının ortaya çıktığı ilk haftalarda Çin’de salgının psikolojik etkisini ve ruh 

sağlığına yansımasını araştıran ilk çalışma bulgularına göre, yaygın olarak görülen psikiyatrik 

belirtiler, psikolojik strese neden olabileceği düşünülen risk faktörleri ve koruyucu faktörlere 

bakılmış ve buna göre kadınlarda stres, anksiyete ve depresyon belirtilerinin erkeklere göre daha 

fazla olduğu bildirilmiştir. Ayrıca öğrenciler ile fiziksel belirtiler veya kronik rahatsızlıkları olan 

kişilerin de stres, anksiyete ve depresyon düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur (Wang vd., 

2020). 

Salgın sırasında öne çıkan olumsuz duygulardan birisi korkudur. Korku insanın temel 

duygularından biridir ve insanlığın evrimsel olarak devamlılığında kritik bir role sahiptir. Tehlike 

anında kişilerin “savaş ya da kaç” kararını vermelerinde belirleyici role sahip olan korku duygusu, 

belli bir seviyenin üzerine çıktığı noktada, kişilerin kaygılı ve stresli hissetmeleri ile birlikte ruh 

sağlıklarının olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Yapılan araştırmalarda COVID-19 korkusunun 

ağırlıklı olarak, kaygı, depresyon ve stres ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Bakioğlu vd., 2020; 

Harper vd., 2020). Mertens ve diğerlerinin (2020) gerçekleştirdiği bir araştırmada ise, kişilerin kaygı 

düzeylerindeki farklılıklar, salgın hakkında haberleri araştırma tutumlarının (medya ve sosyal 

medya kullanımı), sevdiklerinin risk altında olma durumlarının, COVID-19 korkusunu artıran 

yordayıcı değişkenler olduğunu göstermiştir.   

Salgın sırasında kişilerin ruh sağlığını etkileyebilecek kritik etmenlerden biri sosyal mesafe 

veya izolasyondur (WHO, 2020). Kişilerin kendini izole etmelerinin etkisi bu durumu nasıl 

algıladıkları ile ilişkili olup, bireylerin kaygı ve depresyon düzeylerinde artışa neden olabilmektedir 

(Santini vd., 2020). COVID-19 salgını sırasında, sosyal mesafe veya izolasyonda olan kişilerden 

ruh sağlığı iyi olmayanlar değerlendirildiğinde, kadın olmak, genç yaşta olmak, düşük gelir 

seviyesine sahip olmak, sigara kullanmak ve fiziksel bir probleme sahip olmak, ruh sağlığının kötü 

olması ile anlamlı olarak ilişkili değişkenler olarak bulunmuştur (Smith vd., 2020). Geniş bir 

örneklem (7000 katılımcı) ile COVID-19 salgını sırasında Çin’de gerçekleştirilen bir diğer 
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çalışmada da, 35 yaş altındaki bireylerin diğer yaş gruplarına göre kaygı ve depresyon belirtileri 

gösterme eğilimlerinin daha fazla olduğu, kaygı belirtilerinde ise cinsiyet farkının ortadan kalktığı 

bulunmuştur. Bir başka deyişle, hem kadın hem erkek katılımcıların kaygı belirtisi gösterme 

eğiliminde oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Huang ve Zhao, 2020). 

Salgın sırasında psikolojik anlamda etkilenen, savunmasız gruplardan birisinin üniversite 

öğrencileri olacağı düşünülmektedir. Önem verdikleri kişilerden uzakta kalmak, gelecekte iş bulma 

ile ilgili yaşayabilecekleri olası güçlükler (Wang vd., 2020) ve virüsün eğitim hayatlarına olan etkisi 

(Cornine, 2020) üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerini artırabilir. COVID-19 salgını sırasında 

üniversite öğrencileri arasında yapılan ilk çalışmalardan birisi, bu grubun toplumun diğer 

kesimlerine göre daha fazla kaygı belirtisi gösterdiğini, kadınların kaygı eğilimlerinin erkek 

öğrencilere göre daha fazla olduğunu vurgulamıştır (Wang ve Zhao, 2020). Bir diğer araştırmada 

ise, üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerinin; ailenin gelir durumu, ikamet ettiği yer (şehirde 

yaşamak daha az kaygı ile ilişkili), kimlerle yaşadığı (anne-baba ile yaşamak daha az kaygı ile 

ilişkili) ve bir yakınının COVID-19 ile enfekte olup olmaması durumları ile anlamlı olarak ilişkili 

olduğu bulunmuştur (Cao vd., 2020). Diğer çalışmalardan farklı olarak (Moreno vd., 2019; Wang 

vd., 2020) bu çalışmada, kaygı belirtilerinde cinsiyetler arası fark araştırma bulgularına 

yansımamıştır (Cao vd., 2020). COVID-19 salgınının bireylerin ruh sağlıklarına etkisinin 

ülkemizdeki durumunu anlamak ve psikososyal destek çalışmalarını katılımcılardan toplanan 

veriler doğrultusunda tasarlamak için benzer çalışmaların planlanarak yapılması önemlidir.   

Kendini Toparlama Gücü ve Bilinçli Farkındalık ile COVID-19 Korkusu İlişkisi 

Son yıllarda alanyazında sıkça rastlanan ‘resilience’ kavramı, dilimizde yılmazlık, psikolojik 

sağlamlık veya kendini toparlama gücü gibi farklı ifadelerle karşılık bulmuştur (Gizir, 2007; Işık, 

2016; Karaırmak, 2006). Işık (2016) yaptığı kapsamlı taramada ‘resilience’ kavramının Türkçe’deki 

en uygun karşılığının ‘kendini toparlama gücü’ olduğunu belirtmiştir. Bu kavram yakından 

incelendiğinde, Cambridge (2019) sözlüğünde şöyle tanımlandığı görülür: ‘Zor ya da kötü bir şey 

olduktan sonra tekrar mutlu, başarılı vb. olma yeteneği’ veya ‘bir maddenin büküldükten, 

gerildikten veya preslendikten sonra normal şekline dönme yeteneği’. Kısacası, bireylerin stresli 

veya zorlu yaşam deneyimleri ile karşı karşıya kaldıklarında bu duruma kolayca uyum 

gösterebilmeleri, başka bir deyişle bireylerin yaşananların etkisinden çabucak kurtularak hızlıca 

toparlanmaları durumu ‘kendini toparlama gücü’ olarak ifade edilebilir. 

Bireylerde kendini toparlama gücünün ortaya çıkması için iki ölçüt belirlenmiştir (Masten, 

2014). İlk olarak bireyin zorlu ve stresli bir duruma maruz kalması, ikinci olarak ise bireyin bu 
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duruma olumlu anlamda uyum sağlamış olması gerekir. Başka bir ifade ile eğer ortada bireyleri 

zorlayacak, strese sokacak yaşantılar yoksa ya da bu yaşantılar olsa bile bireyler bu durumun 

üstesinden gelip uyum sağlayamıyorlarsa, böyle durumlarda kendini toparlama gücünden söz 

edilemez. Araştırma bulgularına göre, kendini toparlama gücü yüksek olan bireyler, zorluklarla baş 

etme becerilerini geliştirir, bu şekilde zorlukların üstesinden gelebilir, travma sonrası büyüme 

(posttraumatic growth) ile riskli durumlara uyum sağlayıp olumlu sonuçlar ve başarılar elde ederek 

yaşamlarına devam edebilirler (Masten, 2014).  

Alanyazın incelendiğinde, kendini toparlama gücü ile ilgili yapılan çalışmaların çocuklarla 

(Martinez-Torteya vd., 2009; Nesheivat ve Brandwein, 2011), ergenlerle (Navarro, Yubero ve 

Larrañaga, 2018), genç yetişkinlerle (Campbell-Sills, Cohan ve Stein, 2006; Games, Thompsom ve 

Barrett, 2020; Steinhardt ve Dolbier, 2008; Yen vd., 2019) ve yetişkinlerle (Hufana ve Consoli, 

2019; Ressel, Lyons ve Romano, 2018) tasarlandığı görülmektedir. Bu çalışmaların kapsamları 

incelendiğinde, zorlukların üstesinden gelmede etkili olan kendini toparlama gücü ile ilgili 

koruyucu ve risk faktörlerinin belirlendiği, bireylerin kendini toparlama gücünü arttırmak amacıyla 

geliştirilmiş programların etkisinin incelendiği ve bu doğrultuda ruh sağlığı çalışanlarına önerilerde 

bulunulduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kendini toparlama gücü ile ilgili risk faktörleri şöyle sıralanabilir; düşük doğum ağırlığı, düşük 

sosyoekonomik durum, genç yaşta anne olmak, aile içi şiddet, ihmalkâr ebeveyn tutumu, istismar, 

terör olayları, besin yetersizliği, yoksulluk, evsizlik, doğal afetler, vb. Bu risk faktörlerinin birinin 

var olması başka risk faktörlerinin ortaya çıkmasına da sebep olabilmektedir. Örneğin aile içi şiddet, 

boşanmalara sebep olabilir, bu da çocuklarda problem davranışların artmasına ve çocukların ihmal 

edilmesine yol açabilir. Diğer taraftan alanyazın koruyucu faktörlerin öneminin de altını 

çizmektedir. Bireylerdeki kendini toparlama gücünü arttıran koruyucu faktörler şunlardır; etkili 

ebeveynlik, güvenli bağlanma, yakın ilişkiler, yakın arkadaşlıklar ve romantik ilişkiler, bilişsel 

yetenekler, problem çözme becerisi, kendini kontrol edebilme, duygu düzenleme, öz yeterlik, 

maneviyat, umut, yaşamın anlamı olduğuna inanma, etkili eğitim sistemi, komşular ve sosyal 

desteğin olması, vb. (Malhi vd., 2019; Masten, 2014; Reivich ve Shatte, 2002). Hem risk hem de 

koruyucu faktörler göz önüne alındığında geliştirilen müdahale programlarının içeriğinin risk 

faktörlerini azaltıcı, koruyucu faktörleri geliştirici ve bireyin kişisel beceri, uyum sağlama ve baş 

etme yönlerini güçlendirici olduğu görülmektedir. Odak, var olan problemlerden ziyade bireyin 

güçlü yönlerinin fark edilmesi ve ortaya çıkarılmasına kaydırılır. 

Üniversite öğrencileri ile yapılan araştırmalarda kendini toparlama gücü ile üniversiteye uyum 

(Banyard ve Cantor, 2004; Haktanır vd., 2018), sıkıntıya dayanma (distress tolerance; Arıcı-Ozcan, 
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Cekici ve Arslan, 2019), engellilik durumu (Ganguly ve Perera, 2018), zorlu çocukluk yaşantıları 

(Brogden ve Gregory, 2019) ve yaşam doyumu (Alibekiroğlu vd., 2018) gibi değişkenler arasındaki 

ilişkiler incelenmiştir. Bu araştırmaların sonuçlarına göre, kendini toparlama gücünün yaşamı 

kolaylaştırıcı ve pozitif etkileri vurgulanarak, kendini toparlama gücü yüksek olan bireylerin yaşam 

doyumlarının yüksek olduğu, stresli ve zorlu yaşantılara da daha kolay uyum sağladıkları sonucuna 

varılmıştır. 

Kendini toparlama gücü kavramı, sadece ruh sağlığı alanında değil aynı zamanda toplumsal 

değerlendirmelerde de ele alınan bir kavram olarak görülmektedir (Hynes vd., 2020). Özellikle son 

aylarda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi alanyazında belirtilen stresli 

ve zorlu yaşam olaylarına örnek teşkil etmektedir. Bu sebeple de pek çok araştırmacı COVID-19 

süreci ile baş etme konusunda kendini toparlama gücünün önemini vurgulamıştır (Chen ve 

Bonanno, 2020; Kuipers, 2020; Polizzi vd., 2020; Vinkers vd., 2020; Wang vd., 2020). Polizzi ve 

diğerleri (2020) önceki yıllarda yaşanmış büyük kriz ve felaketlere nasıl tepkiler verildiğini derlemiş 

ve daha önce kullanılmış baş etme stratejilerinin COVID-19 pandemi sürecinde yaşanan zorunlu 

izolasyon, sosyal mesafe, ölümcül bir hastalığa yakalanma korkusu, umutsuzluk gibi durumlarda 

kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Kullanılması önerilen bu stratejilerin başında stres yönetimi ve 

kendini toparlama gücünün olması dikkat çekicidir. Bir başka çalışmada, sağlık çalışanlarının 

pandemi sürecinde karşılaşması olası stres ve travma gibi durumları önlemek amacıyla çeşitli 

koruyucu faktörler belirlenmiştir (Conversano, Marchi ve Miniati, 2020). Aynı çalışmada koruyucu 

faktörler kapsamında listelenen sosyal destek, öz-yeterlilik, iç kontrol odağı gibi değişkenler 

kendini toparlama gücünü arttırıcı değişkenler olarak belirtilmiştir. Her ne kadar bu iki çalışmada 

öne sürülenler veriye değil alanyazına dayanarak derlenmiş olsa da pandemi süreci ile baş etmede 

kendini toparlama gücünün etkisi yadsınamaz. 

COVID-19 pandemi sürecinde kendini toparlama gücü ile ilişkili pek çok derleme çalışması 

(Chen ve Bonanno, 2020; Kuipers, 2020; Polizzi vd., 2020; Vinkers vd., 2020; Wang vd., 2020) 

yapılmış olmasına rağmen, yayınlanmış veriye dayalı çalışmaların sınırlı olduğu, ancak sayılarının 

gün geçtikçe arttığı gözlenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan bir 

araştırmada, 18-35 yaş arası, 562 kadın katılımcıdan toplanmış verilerin sonuçlarına göre, 

katılımcıların kendini toparlama gücü puanları düştükçe ruh sağlıklarının da bozulduğu, başka bir 

deyişle kendini toparlama gücünün şiddetli depresyon, intihar eğilimi ve yüksek kaygı ile anlamlı 

ilişkilerinin olduğu rapor edilmiştir (Killgore vd., 2020). Ayrıca aynı çalışma sonuçlarına göre, 

düşük kendini toparlama gücü puanı olan bireyler COVID-19 ile ilişkili yüksek kaygı yaşadıklarını 

da rapor etmişlerdir. Bu çalışma sonuçlarına göre kendini toparlama gücü yüksek olan bireylerin 
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düşük olan bireylere göre, bir hafta içinde sayıca daha çok gün dışarı çıkıp en az 10 dakika gün ışığı 

aldıkları, daha fazla spor yaptıkları, ailelerinden ve arkadaşlarından daha çok sosyal destek 

aldıklarını hissettikleri, daha az uyku problemi yaşadıkları, kendileri için önemli olan diğer 

kişilerden daha çok ilgi ve destek gördükleri ve daha çok dua ettikleri saptanmıştır (Killgore vd., 

2020). Killgore ve diğerlerinin araştırma sonuçları ile tutarlı olarak Liu ve diğerlerinin ABD’de 

gerçekleştirdikleri, 18-30 yaş arasındaki 898 katılımcıdan toplanan verilere göre, katılımcıların 

kendini toparlama gücü yükseldikçe depresyon ve kaygı düzeylerinin düştüğü, ancak kendini 

toparlama gücü ile travma sonrası stres bozukluğu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir.  

Ayrıca, Wang ve diğerlerinin (2020) Çin’de yürüttüğü çalışmada özellikle kadınların ve 

üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde en fazla psikolojik olarak etkilenen gruplar olduğunun 

altı çizilmiştir. Bu bulgu dikkate alındığında ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin içinde bulunulan 

stresli süreçle başa çıkmada kullanacakları koruyucu faktörlerden birinin de kendini toparlama gücü 

olması beklenmektedir. Bu sebeple araştırmanın değişkenlerinden biri kendini toparlama gücü 

olarak belirlenmiştir. 

Bilinçli farkındalık (mindfulness), köklerini doğu meditasyonundan ve Budist uygulamalardan 

alan, dikkatin amaçlı olarak ve yargısız biçimde şimdiki ana verilmesi olarak tanımlanmaktadır 

(Kabat-Zinn, 1994). Dikkatin şimdiki ana verilmesinde önemi vurgulanan üç nokta bulunmaktadır; 

amaçlı olmak, yargısız olmak ve şimdiki anda olmak (Koydemir ve Bulgan, 2017). Amaçlı olmak, 

farkındalığı ve dikkati bilinçli olarak ana yönlendirmektir, başka bir deyişle bireyin farkında 

olduğunun da farkında olması şeklinde özetlenebilir. Yargısız olmak, ‘an’ı deneyimlerken olumlu 

ya da olumsuz herhangi bir yargıda bulunmadan o anın farkında olma anlamına gelir. O anda 

hissedilenlerin fark edilip sorgulanmadan kabul edilmesidir. Şimdiki anda olmak ise zihnin geçmiş 

ya da gelecekle meşgul olmamasını, zihnin dağılması durumunda sakin bir şekilde ana geri 

dönmesini ifade eder (Koydemir ve Bulgan, 2017). 

Bilinçli farkındalık konusunda yapılan çalışmalarda, bilinçli farkındalığı yüksek olan bireylerin 

stresli durumlarda kendilerini daha kolay sakinleştirebildikleri ve daha az madde bağımlılığı 

problemi yaşadıkları (di Pierdomenico, Kadziolka ve Miller, 2017), bilinçli farkındalık 

eğitimlerinin olumlu duyguları arttırma, stresi azaltma ve bireylerin iyi oluşunu arttırma gibi 

özelliklerinin olduğu rapor edilmiştir (Ramasubramanian, 2017). Ayrıca bilinçli farkındalığın 

bireylerin ruh sağlıklarını koruduğu (Keng, Smoski ve Robins, 2011) ve problemlerle başa etme 

becerilerini güçlendirdiği (Palmer ve Rodger, 2009) vurgulanmıştır. Bilinçli farkındalık konusunda 

Khoury ve diğerlerinin (2015) yaptıkları meta analiz çalışmasında ise, uygulanan bilinçli farkındalık 

temelli stres azaltma programlarının stresin yanı sıra, anksiyete ve depresyonu da düşürdüğü, ayrıca 
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katılımcıların yaşam kalitesini artırdığı belirtilmiştir. 

Alanyazındaki veriler göz önünde bulundurulduğunda, pek çok araştırmacı bilinçli farkındalık 

uygulamalarının küresel COVID-19 salgını sırasında ortaya çıkan olumsuz belirtilerle başa çıkmak 

için kullanılmasını önermiştir (Behan, 2020; Khoury vd., 2015; Li vd., 2020). Örneğin, Behan 

(2020) bu fikri destekleyerek meditasyon ve bilinçli farkındalık uygulamalarının faydalarının altını 

çizmiş ve salgın sürecinde bireylerin başa çıkma becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için bu 

tür uygulamaların kullanılmasını önermiştir. Aynı şekilde, Di Giuseppe, Gemignani ve Conversano 

(2020) COVID-19'un travmatik etkileri ile başa çıkmak için psikolojik kaynaklar olarak farkındalık 

uygulamalarının kullanılmasının öneminin altı çizmiştir. Polizzi ve diğerleri (2020) ise stresi 

azaltmak ve dayanıklılığı artırmak için başa çıkma stratejileri olarak bilinçli farkındalık 

uygulamalarını ele almayı önermişlerdir. 

Her geçen gün COVID-19 pandemisi ile ilgili onlarca yeni araştırma bulgusu paylaşılmaktadır. 

Zheng, Yao ve Narayanan’ın (2020) Çin’de gerçekleştirdikleri bir araştırmada iki grup katılımcının 

bir grubuna günlük bilinçli farkındalık egzersizleri yaptırılırken, diğer gruba amaçsız zihni dağıtan 

egzersizler yaptırılmıştır. Araştırma sonucunda, bilinçli farkındalık egzersizi yapan grubun günlük 

kaygısının, diğer gruba göre daha az olduğu ve uyku düzenlerinin de yine kontrol grubuna göre daha 

az etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Conversano ve diğerleri (2020) İtalya’da 6000’den fazla katılımcı ile gerçekleştirdikleri 

çalışmada bireylerdeki bilinçli farkındalık eğiliminin bazı psikolojik faktörler ve duygusal stresle 

olan ilişkisini incelemişlerdir. Bu araştırmada, bilinçli farkındalığın iyi oluşa katkı sağladığı ve 

bireylerin COVID-19 gibi stresli durumlarla baş etmelerine yardımcı olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Alanyazında stresli durumlarda bilinçli farkındalığın artmasına verilen önem dolayısı 

ile bu çalışmada bilinçli farkındalık koruyucu bir değişken olarak ele alınmıştır.  

Yaşam Doyumu ve Sosyal Destek ile COVID-19 Korkusu İlişkisi 

Pozitif psikoloji alanında yapılan çalışmalar, 2000’li yılların başından bu yana artarak devam 

etmektedir. Pozitif psikoloji, olumlu duyguları ve karakter özelliklerini araştırmayı içeren şemsiye 

bir kavramdır (Seligman vd., 2005). Pozitif psikoloji çalışmaları kapsamında, üzerinde en çok 

araştırma yapılan konulardan birisi öznel iyi oluş kavramıdır. Öznel iyi oluş kavramının üç temel 

özelliğinden söz etmek mümkündür. Bunlardan birisi, öznel iyi oluşun bireyin kendi 

değerlendirmelerini içermesi, bir başka deyişle öznellik içermesidir. İkincisi öznel iyi oluşun olumlu 

özellikler içermesidir. Üçüncüsü ise öznel iyi oluşun bireyin yaşamının tamamına ilişkin genel bir 

değerlendirme içermesidir (Diener, 1984).   
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Öznel iyi oluşun çeşitli boyutları vardır. Bu boyutlar genel olarak, yaşam doyumu (bireyin 

yaşantısına yönelik genel değerlendirmeleri), olumlu duygulanım (bireyin genel olarak hoş 

duyguları yaşaması) ve olumsuz duygulanım (bireyin hoş olmayan duyguları daha az yaşaması) 

şeklinde ifade edilmektedir (Diener, 2000). Yaşam doyumu bilişsel bir değerlendirmedir. Doyuma 

ilişkin değerlendirmeler, bireyin içinde bulunduğu koşulların başka durumlara ilişkin düşünceleri 

ile karşılaştırılmasına bağlıdır (Diener vd., 1985). Yaşam doyumunun öznel iyi oluşun bilişsel 

boyutu, olumlu ve olumsuz duygulanımın ise duyuşsal boyutu olduğu ifade edilebilir (Pavot ve 

Diener, 1993). Bireyin yaşamı ile ilgili yaptığı bilişsel değerlendirmeler, onun herhangi bir olaya 

ilişkin anlık yorumlamasından bağımsızdır. Bireylerin yaşam doyumlarının derecesini belirlemek 

için kullandıkları standartların farklılık gösterme olasılığı olduğu için, bu tür değerlendirmeler 

genellikle araştırmacılar tarafından yaşamın çeşitli alanlarına özgü olarak değil, daha genel unsurlar 

kullanılarak ölçülür (Suldo vd., 2009). İlgili alanyazında, öznel iyi oluşun ölçümü çoğunlukla yaşam 

doyumu, olumlu duygulanım ve olumsuz duygulanım değişkenlerinin değerlendirilmesi yoluyla 

gerçekleştirilmektedir. 

Öznel iyi oluş düzeyindeki farklılıklar, bireylerin dünyaya ilişkin düşünme tarzlarındaki 

bireysel farklılıklardan da kaynaklanmaktadır. Hoş olan ve olmayan bilgilere erişebilmek kadar, 

insanların bu bilgileri doğru ve etkili bir şekilde işleyebilmeleri de öznel iyi oluş düzeyini 

etkileyecektir. Bazı insanlar, yaşamın hoş yönlerini diğerlerinden daha çok anımsar ve bunlara daha 

çok dahil olurlar. Benzer şekilde, belirli bilişsel eğilimler, örneğin umut, iyimserlik, kontrol 

beklentisi öznel iyi oluşu etkilemektedir. Öznel iyi oluş veya mutluluk için önemli olan sadece kim 

olduğumuz değil, aynı zamanda yaşamlarımız hakkında ne düşündüğümüzdür (Diener vd., 2002). 

COVID-19 salgını sırasında, ilgili alanyazında bireylerin öznel iyi oluş düzeyleri ve ilişkili 

değişkenler çeşitli araştırmalarda incelenmiştir. Örneğin; Almanya’da 979 bireyle yapılan bir 

çalışmada, COVID-19 salgını süresince insanların öznel iyi oluş düzeylerindeki değişim 

incelenmiştir. Bu amaçla, araştırmada dört farklı zamanda bireylerden çeşitli ölçümler elde 

edilmiştir. Araştırma sonucunda Aralık 2019 ile Mart 2020 arasında bireylerin yaşam doyumu, 

olumlu duygulanım ve olumsuz duygulanım düzeylerinde anlamlı değişiklik olmadığı; Mart 2020 

ile Mayıs 2020 arasında ise bu değişkenlerde düşüş meydana geldiği ortaya konmuştur. Ayrıca, aktif 

başa çıkma tarzlarını kullanmak ve olumlu düşünmek de yaşam doyumu ile pozitif yönde ilişkili 

çıkmıştır (Zacher ve Rudolph, 2020). 

Blasco-Belled ve diğerleri (2020), COVID-19 sürecinde İspanya’da yetişkinlerde öznel iyi oluş 

ve ilişkili etmenleri incelemişlerdir. Araştırmada bireylerin öznel iyi oluş düzeyleri; yaşam doyumu, 

olumlu duygulanım ve olumsuz duygulanım değişkenleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma 
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sonucunda, bireylerin yaşam doyumu düzeyleri umut değişkeni tarafından pozitif yönde, sosyal fobi 

değişkeni tarafından negatif yönde yordanmıştır. Ayrıca araştırmada COVID-19 ile ilgili bilgi sahibi 

olma düzeyinin de umut ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiye aracılık ettiği ortaya çıkmıştır. Bir 

başka deyişle, bireylerin COVID-19 ile ilgili bilgi sahibi olma düzeyleri umudun yaşam doyumu 

üzerindeki rolünü etkilemektedir.  

Türkiye’de Bakioğlu ve diğerleri (2020) tarafından yapılan bir araştırmada COVID-19 korkusu 

ve pozitiflik arasındaki ilişkide belirsizliğe tahammül gücü, depresyon, kaygı ve stres düzeylerinin 

aracılık etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, COVID-19 korkusu 

pozitiflik düzeyini negatif yönde anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Aynı zamanda bu iki değişken 

arasındaki ilişkide belirsizliğe tahammül gücü, depresyon, kaygı ve stres değişkenlerinin dolaylı 

etkisi de anlamlıdır.    

Satıcı ve diğerleri (2020a), 1304 kişiden elde ettikleri verilerle COVID-19 korkusu ile ilgili 

ölçeği uyarlamışlar, aynı zamanda COVID-19 korkusu ile yaşam doyumu, depresyon, anksiyete ve 

stres değişkenlerinin birbirleri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Araştırma sonucunda COVID-

19 korkusunun yaşam doyumunu negatif yönde yordadığı, ayrıca COVID-19 korkusu ile yaşam 

doyumu arasındaki ilişkide depresyon, anksiyete ve stres değişkenlerinin aracılık rolünün olduğu 

tespit edilmiştir. 

Türkiye’de yapılan bir başka çalışmada, COVID-19 salgını sırasında hemşirelik öğrencilerinin 

yaşam doyumu ve sosyal yeterlikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, yakın çevresinde COVID-

19 tanısı alan birileri olduğunu belirten bireylerin yaşam doyumu düzeylerinin, COVID-19 tanısı 

alan bir tanıdığı olmadığını belirten bireylere göre daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 

“evde kal” çağrılarına uyduğunu bildirenlerin yaşam doyumu düzeylerinin çağrılara uymadığını 

belirten bireylere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Yavaş Çelik, 2020).  

Polonya’da yapılan bir araştırmada (Trzebiński vd., 2020), COVID-19 stresi, umut, yaşam 

doyumu ve yaşamda anlam değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmada 317 kişiden 

elde edilen veriler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların umut, yaşam doyumu ve 

yaşamda anlam düzeylerinin COVID-19 stresi düzeylerini negatif yönde yordadığı tespit edilmiştir. 

Başka bir deyişle, katılımcıların umut, yaşam doyumu ve yaşamda anlam düzeyleri yükseldikçe, 

COVID-19 stresi düzeyleri düşmektedir.    

Türkiye’de 1772 kişinin katıldığı bir araştırmada (Satıcı vd., 2020b), bireylerde belirsizliğe 

tahammül edememe, ruminasyon, COVID-19 korkusu ve zihinsel iyi-oluş arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda, belirsizliğe tahammül edememenin zihinsel iyi-oluşu negatif 
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yönde yordadığı, COVID-19 korkusunu ise pozitif yönde yordadığı; ayrıca COVID-19 korkusunun 

zihinsel iyi-oluşu negatif yönde yordadığı ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, bireylerin belirsizliğe 

tahammül gücü düştükçe zihinsel iyi oluş düzeyleri düşmekte ve COVID-19 korku düzeyleri 

artmaktadır. Ayrıca, bireylerin COVID-19 korku düzeyleri arttıkça zihinsel iyi oluş düzeyleri 

düşmektedir.     

Bu çalışmada ele alınan bir başka değişken ise sosyal destektir. Sosyal destek, stresli ve zor 

durumlarda bireylerin en sık kullandığı baş etme kaynaklarından biridir. Sosyal destek kaynakları; 

aile, ebeveynler, eş, çocuk, kardeşler olarak algılanabilir. Aile ve arkadaşların yanı sıra özel bir 

insan (significant other) olarak değerlendirilen kişiler (flört, nişanlı, akraba, komşu, vb.) de sosyal 

destek kaynakları arasında sıralanabilir (Eker, Arkar ve Yaldız, 2001).  

Hastalıkların tedavisi ile sağlık ve iyi oluşun korunmasında sosyal ilişkilerin önemi, farklı 

disiplin alanlarından birçok araştırmacının ilgilendiği ve üzerine çalışmalar yaptığı bir konudur 

(Cohen, Gottlieb ve Underwood, 2000). Alanyazında korucu faktörler arasında listelenen sosyal 

desteğin fiziksel sağlık ve ruh sağlığı ile olumlu bir ilişkiye sahip olduğunu belirten pek çok çalışma 

mevcuttur (Guntzviller, Williamson, & Ratcliff, 2020; Karatekin ve Ahluwalia, 2020; Poots ve 

Cassidy, 2020; Xu, Li, ve Yang, 2019). Görüldüğü gibi, kendilerine hem psikolojik destek hem de 

fiziksel/maddesel anlamda destek veren aile üyesi, eş, arkadaşa sahip olan bireylerin diğerlerine 

göre daha sağlıklı olduklarına ilişkin çalışmalar bulunmaktadır.  

Cohen ve Wills (1985), sosyal desteğe ilişkin iki modelden söz etmişlerdir. Modellerden birisi 

temel etki modelidir. Temel etki modeline göre, sosyal desteğin bireylerin kendilerini iyi 

hissetmeleri konusunda olumlu etkisi vardır. Bu durum, kişiler stresli olsalar da olmasalar da 

geçerlidir. Tanımlanan ikinci model ise tampon etki modelidir. Buna göre, sosyal destek bireylerin 

karşılaştıkları stresli yaşam olaylarında oluşan zararı azaltmakta ve tampon görevi görmektedir.  

Sosyal destekle ilgili en önemli kuramsal açıklamalardan birisi, sosyal desteğin stresli yaşam 

olaylarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azalttığı yönündeki hipotezdir. Bu durum, 

başkalarının destekleyici eylemleri ile de gerçekleşebilir, bireyin destek alabileceğine ilişkin olumlu 

düşünceleri ile de gerçekleşebilir. Başkalarının bireye yönelik destekleyici eylemleri, bireyin stresle 

başa çıkma performansını artırmaktadır. Bireyin destek alabileceğine yönelik olumlu algısı ise onun 

stresli yaşam olaylarını daha az tehdit edici olarak algılamasını sağlayacaktır (Lakey ve Cohen, 

2000).  

İlgili alanyazında farklı sosyal destek türleri tanımlanmıştır. Bunlar; duygusal destek, araçsal 

destek, bilgi desteği, arkadaşlık (companionship) desteği şeklinde ifade edilebilir. Duygusal destek; 
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bireyin herhangi bir sorunu olduğunda kendisini dinleyen ve onunla ilgilendiğini gösteren kişilerin 

varlığını ifade etmektedir. Araçsal destek; ihtiyaç olduğunda daha pratik anlamda yardım etmeyi 

içerir. Örneğin, ulaşım konusunda yardım etme, ev işlerinde ve çocuk bakımında yardım etme, 

ihtiyaç duyulan araçları temin etme, borç para verme gibi eylemler bu türden desteklerdir. Bilgi 

desteği; sorunların çözümünde yardımcı olacak olan gerekli bilgilerin verilmesini kapsar. Örneğin, 

toplumsal destek kaynakları hakkında bilgi vermek, alternatif eylemler konusunda kişiye tavsiye 

vermek bu gibi desteklerdendir. Arkadaşlık desteği; bireyin geziler ve arkadaş toplantıları gibi 

sosyal ve serbest zaman etkinliklerine, sinema veya müzeye gitmek gibi kültürel etkinliklere veya 

spor etkinliklerine birlikte katılabileceği kişilerin varlığını içerir (Wills ve Shinar, 2000).  

Bireylerin algıladıkları sosyal destek düzeyleri, onların cinsiyetlerine, yaşına, kültürüne göre 

değişkenlik gösterebilir. Örneğin, yetişkinler için yaşlarına da bağlı olarak, çalışma yaşamı onlar 

için en önemli yaşam alanlarından birisidir. Ev dışında çalışmanın kadınlarda depresyona karşı 

koruyucu bir etkisi olduğuna ilişkin çalışmalar vardır. Bu durum, çalışma yaşamı ile sosyal destek 

arasındaki ilişkiye bir örnek olarak gösterilebilir. Diğer yandan, çocuklar ve ergenler için okul 

yaşamı en önemli yaşam alanı olarak ifade edilebilir. Ayrıca, her iki cinsiyet için aile ve akran 

ilişkilerinin yaşamın tüm dönemlerinde önemli olduğu söylenebilir. Arkadaş desteğine karşı aile 

desteğinin görece önemi, kültürden kültüre değişebilir (Champion, 1995).   

Olumsuz yaşam koşulları bireyler için hem fizyolojik hem de psikolojik olarak stres 

yaratabilmektedir. Samuel ve Burger (2020), ergenlerle yaptıkları çalışmada olumsuz yaşam 

olayları ile bireylerin okulu bırakma niyetleri ve gerçekten bırakma eylemleri arasında olumlu ilişki 

bulduklarını, yine olumsuz yaşam koşulları içinde sosyal desteği daha yüksek olan bireylerin okulu 

bırakma niyetleri ve eylemleri arasında ise negatif bir ilişki bulduklarını rapor etmişlerdir.  Çinli 

1400 üniversite öğrencisi ile yürütülen bir çalışmada, kadınların erkek öğrencilere göre daha yüksek 

düzeyde psikolojik sıkıntı yaşadıkları, bunun yanı sıra sosyal desteği yüksek olan kadın üniversite 

öğrencilerinin erkek öğrencilere oranla daha düşük düzeyde psikolojik sıkıntı yaşadıklarını rapor 

ettikleri belirtilmiştir (Zhang M., Zhang J., Zhang, F., Zhang, L., ve Feng, 2018).  

Çin’de tıp çalışanları ile COVID-19 salgını sürecinde yapılan bir çalışmada, sosyal desteğin 

stresi ve kaygıyı düşürerek bireylerin uyku kalitesini artırdığı, aile üyelerinin ve arkadaşların 

sağladığı sosyal ve duygusal desteğin ise bireylerdeki olumsuz duyguları azaltarak morallerini 

yükselttiği belirtilmiştir (Xiao, Zhang, Kong, Li ve Yang, 2020). Tüm bu veriler ışığında, 

gündemdeki COVID-19 salgınını da dikkate alarak, ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin ruh 
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sağlıkları ile sahip oldukları sosyal destek arasındaki ilişkinin belirlenmesinin uygulama 

müdahalelerinin içeriğini belirleme noktasında önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çin’de 1588 kişi ile yapılan bir çalışmada, COVID-19 salgınının ilk dönemlerinde başa çıkma 

tarzları, sosyal destek ve psikolojik sıkıntılar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmadan elde 

edilen sonuçlara göre, psikolojik sıkıntı düzeyi yüksek olan bireylerin, düşük olanlara göre sosyal 

destek düzeylerinin daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır (Yu vd., 2020). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde lisans ve lisansüstü öğrencilerle gerçekleştirilen bir çalışmada, 

depresyonun yordayıcıları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal desteğin depresyonu negatif 

yönde yordadığı tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, düşük düzeyde sosyal destek algılayan 

öğrencilerin daha yüksek düzeyde depresif belirtiler gösterdiği ortaya çıkmıştır (Klausli ve Caudill, 

2018). 

Güney Koreli üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, öğrencilerin sosyal destek, 

özsaygı, depresyon ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmada 311 

öğrenci yer almıştır ve öğrencilerin ana babalarından, öğretim elemanlarından ve akranlarından 

aldıkları sosyal destek düzeyleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ana 

babalardan ve öğretim elemanlarının algılanan sosyal destek düzeyi yükseldikçe öğrencilerin 

depresyon düzeyleri düşmektedir (Bum ve Jeon, 2016). 

Çin’de üniversite öğrencileri ile yapılan bir başka araştırmada, algılanan sosyal destek, 

mükemmeliyetçilik, depresyon ve kaygı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma sonucunda, 

depresyon ve kaygı ile algılanan sosyal destek arasında negatif düzeyde anlamlı ilişkiler olduğu 

ortaya çıkmıştır (Zhou vd., 2013). 

Rankin ve diğerleri (2018) ABD’li üniversite öğrencilerinde ihtiyaç duyulan ve alınan sosyal 

destek düzeyi arasındaki fark ile depresyon ve kaygı arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. 

Araştırmada 428 üniversite öğrencisi yer almıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin ihtiyaç 

duydukları sosyal destek ile aldıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki fark büyüdükçe daha fazla 

depresif belirtiler gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Aynı araştırma sonucunda, ihtiyaç duyulan ve 

alınan sosyal destek düzeyi ile kaygı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.    

Mısır’da 510 katılımcı ile yapılan bir araştırmada COVID-19 pandemisinin bireylerin ruh 

sağlığı ve sosyal destek düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, iş ile ilgili 

stres düzeylerinin arttığını bildirenlerin oranı %34.1, maddi konularla ilgili stres düzeylerinin 

arttığını bildirenlerin oranı %55.7, ev ile ilgili konularda stres düzeylerinin arttığını bildirenlerin 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

oranı %62.7 olarak bulunmuştur. Ayrıca, COVID-19 salgını süresince arkadaşlarından aldığı sosyal 

destek düzeyinin arttığını belirtenlerin oranı %24.1, aile üyelerinden aldığı sosyal destek düzeyinin 

arttığını belirtenlerin oranı %40.6 olarak bulunmuştur (El-Zoghby vd., 2020). 

Çin’de 308 hamile bireyle gerçekleştirilen bir çalışmada sosyal destek ve kaygı arasındaki ilişki 

ve bu ilişkide risk algısının düzenleyici etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal desteğin 

kaygıyı negatif yönde yordadığı ve iki değişken arasındaki ilişkide risk algısının moderator etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir (Yue vd., 2020). 

Qi ve diğerleri (2020), Çinli ergenlerde COVID-19 salgını sırasında sosyal destek ve ruh sağlığı 

arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Araştırmaya katılan bireylerin %24.6’sı yüksek düzeyde sosyal 

destek, %70’i orta düzeyde sosyal destek, %5.4’ü ise düşük düzeyde sosyal destek algıladıklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca, düşük düzeyde algılanan sosyal desteğin yüksek düzeyde depresyon ve 

kaygı belirtileri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.   

İsrail’de 275 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen bir araştırmada, COVID-19 salgını sırasında 

duygusal zeka ile endişe arasındaki ilişkiler ve bu ilişkideki sosyal desteğin rolü incelenmiştir. 

Araştırma sonucunda, sosyal desteğin duygusal zeka ile endişe arasındaki ilişkide aracı rol oynadığı, 

ayrıca psikolojik sosyal desteğin endişeyi negatif yönde yordadığı tespit edilmiştir (Zysberg ve 

Zisberg, 2020). 

Çin’li 7.942 üniversite öğrencisi ile yapılan bir çalışmada, COVID-19 salgını ile bağlantılı stres 

yaşantıları ile akut stres bozukluğu arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılık, sosyal destek ve başa 

çıkma becerilerinin rolü incelenmiştir. Araştırma sonucunda, COVID-19 ile bağlantılı stres 

yaşantılarının akut stres bozukluğu belirtileri üzerindeki hem doğrudan etkisi hem de dolaylı etkisi 

anlamlı çıkmıştır. Söz konusu iki değişken arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılık, sosyal destek 

ve uygun olan başa çıkma tarzlarının aracılık etkisi de anlamlı çıkmıştır. Ayrıca, sosyal destek akut 

stres bozukluğu belirtilerini negatif yönde yordamıştır (Ye vd., 2020). 

III. Materyal ve Yöntem 

III.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada lisans ve lisansüstü öğrencilerin COVID-19 korkularının depresyon, anksiyete, 

stres ve yaşam doyumu düzeyleri ile ilişkisi ve bu ilişkide kendini toparlama gücü, sosyal destek, 

bilinçli farkındalık ve bazı demografik değişkenlerin moderatör etkisinin incelenmesi 

amaçlandığından korelasyonel bir araştırmadır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). Bu çerçevede, 
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katılımcılardan ölçme araçları aracılığı ile nicel veriler toplanmıştır.  

III.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan 506 

üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılara ulaşmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden 

ölçüt ve kartopu örnekleme yöntemleri kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmaya dahil 

olma ölçütleri, 18 yaşından büyük olma ve lisans veya lisansüstü programlara aktif kayıtlı olma 

şeklinde belirlenmiştir. Çevrimiçi veri toplama araçları yardımıyla 530 kişi araştırmaya katılmıştır. 

Tek ve çok değişkenli uç değer içeren veriler analizden çıkarıldıktan sonra 506 kişiye ilişkin veriler 

ile çalışmaya devam edilmiştir. Alanyazında, yapılan analizlerin daha güvenilir olması için 500 

kişinin (Kline, 2011) yeterli olacağı ifade edilmektedir. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı 

incelendiğinde, %78.7’sinin (f: 398) kadın, %21.3’ünün (f: 108) erkek olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların yaş ortalaması 21.69 (ss: 3.08) olup, yaş ranjı 18 ile 39 arasında değişmektedir. 

Katılımcıların fakülte ve enstitülere göre dağılımı ise Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Katılımcıların Fakülte ve Enstitülere Göre Dağılımı 

Fakülte/Enstitü Frekans Yüzde 

Eğitim 304  60.1 

Tıp 57  11.2 

Sağlık Bilimleri 10   2 

Mühendislik 15   3 

Fen Edebiyat Fakültesi 27   5.3 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 20   4 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2   0.4 

Diğer 71   14 

Toplam 506 100 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, katılımcıların %60.1’i (f: 304) Eğitim Fakültelerindeki bireylerden 

oluşmaktadır. Tıp Fakültesinden %11.2 (f: 57) katılım varken, mühendislik fakültesinden %3 (f: 15) 

katılım olmuştur. Enstitülerden ise en fazla %4 ile (f: 20) Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden katılım 

olduğu görülmektedir.  

III.3. Veri Toplama Araçları  

Bu çalışmada, katılımcıların COVID-19 korku düzeyleri “Koronavirüs Korku Ölçeği” ile, 

depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri “Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği-21” ile, yaşam 

doyumu düzeyleri “Yaşam Doyumu Ölçeği” ile, kendini toparlama gücü “Kısa Kendini Toparlama 
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Gücü Ölçeği” ile, sosyal destek “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ile ve bilinçli 

farkındalık ise “Bilinçli Farkındalık Ölçeği” kullanılarak tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcılardan 

bazı demografik bilgiler elde etmek için bir bilgi formu geliştirilmiştir. Çalışmada kullanılan form 

ve ölçeklere ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır.  

Demografik Bilgi Formu: Demografik bilgi formunun, katılımcıların yaş, cinsiyet, kayıtlı 

olunan program türü, kronik hastalığın olup olmaması, COVID-19 teşhisi almış olup olmaması, 

yakınının COVID-19 teşhisi almış olup olmaması, düzenli beslenme, uyku ve fiziksel egzersiz 

yapma durumu vb. bilgilerini içermektedir.  

Kısa Kendini Toparlama Gücü Ölçeği (KTGÖ): Smith ve diğerleri (2008) tarafından 

geliştirilen ve altı maddeden oluşan bu ölçek, bireylerin zorlu yaşantıların üstesinden gelebilme 

becerisini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Beşli Likert tipi yapıda olan bu ölçeğin Türkçe formunun 

geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Haktanır, Lenz, Can ve Watson (2016) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin test tekrar test güvenirlik katsayıları .80 ile .91 arasında, kabul edilebilir 

olarak rapor edilmiştir. Ölçeğin bu çalışma için geçerliğini test etmek için tek faktörlü Doğrulayıcı 

Faktör Analizi yapılmıştır. Analizler sonucu, maddelerin faktör yükleri .64 (m5) ile .87 (m3) 

arasında değişmektedir. Uyum iyiliği değerleri [(X2/df = 2.46 (73.863/30), RMSEA: .12, CFI: .98, 

TLI: .97)] ise RMSEA değeri dışında mükemmel düzeyde veriye uyumlu olduğunu göstermektedir 

(Sümer, 2000; Tabachnick ve Fidel, 2007). Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan Cronbach alfa 

katsayısı bu çalışma için .85 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, KTGÖ’nin veri toplanan 

grup için geçerli ve güvenilir olduğuna işaret etmektedir.  

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ): Üç alt boyutu olan (aile, arkadaş ve 

özel bir insan) ve toplam 12 maddeden oluşan bu ölçek, bireylerin üç farklı kaynaktan aldıkları 

sosyal desteğin yeterliğini öznel olarak değerlendirebilmeleri amacı ile geliştirilmiştir (Zimet vd., 

1990). Yedili Likert tipindeki ölçek, Eker, Akar ve Yaldız, (2001) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak 

geçerlik ve güvenirlik çalışmaları tamamlanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık değerleri .80 ile .95 arasında, 

kabul edilebilir düzeyde olduğu rapor edilmiştir. Ölçeğin bu çalışma için geçerliğini test etmek için 

üç faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Analizler sonucu, maddelerin faktör yüklerinin 

.85 (m8) ile .98 (m2) arasında değiştiği görülmüştür. Uyum iyiliği değerleri [(X2/df = 1.60 

(139.552/87), RMSEA: .059, CFI: .99, TLI: .99)] ise modelin mükemmel düzeyde veriye uyumlu 

olduğunu göstermektedir (Sümer, 2000; Tabachnick ve Fidel, 2007). Ölçeğin güvenirliği için 

hesaplanan Cronbach alfa katsayısı alt ölçekler ve tüm ölçek için .89 ile .97 arasında bulunmuştur. 

Elde edilen sonuçlar, ÇBASDÖ’nin veri toplanan grup için geçerli ve güvenilir olduğuna işaret 
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etmektedir.  

Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği-21 (DAS-21): Bireylerin, stres, anksiyete ve depresyon 

düzeylerini ölçmek için geliştirilmiş (Lovibond ve Lovibond, 1995) dörtlü Likert tipindeki bu ölçek, 

toplam 21 madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Sarıçam (2018), formun Türkçe versiyonunu 

oluşturarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Klinik örneklemde Cronbach 

alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı depresyon alt ölçeği için .87, anksiyete alt ölçeği için .85 ve 

stres alt ölçeği için .81 olarak bulunmuştur. Normal örneklemde ise test tekrar test korelasyon 

katsayıları depresyon alt ölçeği için .68, anksiyete alt ölçeği için .66 ve stres alt ölçeği için .61 olarak 

rapor edilmiştir. Ölçeğin bu çalışma için geçerliğini test etmek için üç faktörlü Doğrulayıcı Faktör 

Analizi yapılmıştır. Analizler sonucu, maddelerin faktör yüklerinin .51 (m2) ile .83 (m13) arasında 

değiştiği görülmüştür. Uyum iyiliği değerleri [(X2/df = 3.56 (658.622/186), RMSEA: .07, CFI: .94, 

TLI: .93)] ise modelin kabul edilebilir düzeyde veriye uyumlu olduğunu göstermektedir (Sümer, 

2000; Tabachnick ve Fidel, 2007). Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan Cronbach alfa katsayısı alt 

ölçekler için .75 ile .86 arasında bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, DAS-21 ölçeğinin veri toplanan 

grup için geçerli ve güvenilir olduğuna işaret etmektedir.  

Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ): Ölçek Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından 

geliştirilmiştir. Ölçeğin daha sonra uyarlaması farklı araştırmacılar tarafından da 

gerçekleştirilmiştir. Ölçek, yaşam doyumuna ilişkin beş maddeden oluşmaktadır. Genel yaşam 

doyumunu ölçmeyi amaçlayan ölçek, ergenlerden yetişkinlere kadar tüm yaşlara uygundur. Ölçeğin 

Türkçe’ye çevirileri ve geçerlik çalışması farklı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Köker 

(1991) tarafından yapılan uyarlama çalışmasında, madde analizi sonucunda, ölçeğin her bir 

maddesinden elde edilen puanlarla toplam puanlar arasındaki korelasyon yeterli bulunmuştur. 

Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayısı .85 olarak saptanmıştır. Ölçeğin bu çalışmada kullanılan 

formu, Dağlı ve Baysal (2016) tarafından uyarlanmıştır. Söz konusu uyarlama çalışmasında ölçeğin 

iç tutarlık katsayısı .88 olarak saptanmıştır. Ölçeğin bu çalışma için geçerliğini test etmek amacıyla 

tek faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Analizler sonucu, maddelerin faktör yüklerinin 

.72 (m1) ile .88 (m3) arasında değiştiği görülmüştür. Uyum iyiliği değerleri [(X2/df = .75 

(18.871/25), RMSEA: 0.07, CFI: .99, TLI: .99)] ise modelin mükemmel düzeyde veriye uyumlu 

olduğunu göstermektedir (Sümer, 2000; Tabachnick ve Fidel, 2007). Ölçeğin güvenirliği için 

hesaplanan Cronbach alfa katsayısı .86 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, YDÖ’nin veri 

toplanan grup için geçerli ve güvenilir olduğuna işaret etmektedir.  

Koronavirüs Korku Ölçeği (KKÖ): Yedi maddelik ve tek boyutlu olarak geliştirilen bu ölçek, 
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COVID-19 sebebi ile bireylerde ortaya çıkan korkuyu ölçmek ve bu salgının yayılmasını önlemede 

klinik çalışmalar yapanlara bir ölçme ile destek olmak amacıyla hazırlanmıştır (Ahorsu vd., 2020). 

Ölçeğin güvenirlik katsayısı .82 olarak rapor edilmiştir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması, 

Haktanır, Seki ve Dilmaç (2020) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin bu çalışma için geçerliğini test 

etmek amacıyla tek faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Analizler sonucu, maddelerin 

faktör yüklerinin .72 (m2) ile .85 (m7) arasında değiştiği görülmüştür. Uyum iyiliği değerleri [(X2/df 

= 5.31 (175.362/33), RMSEA: 0.15, CFI: .96, TLI: .94)] incelendiğinde, ki-karenin serbestlik 

derecesine oranının beşin üzerinde olması ve RMSEA’nın .10’un üstünde olması kötü uyuma, CFI 

değeri mükemmel uyuma, TLI ise kabul edilebilir uyuma işaret etmektedir (Sümer, 2000; 

Tabachnick ve Fidel, 2007). RMSEA ve CFI değerlerinin model uyumunu farklı açılardan ele 

alması nedeniyle aralarında tutarsızlık olabileceği alanyazında da belirtilmektedir (Lai ve Green, 

2016). Bu bağlamda, tüm maddelerin faktör yüklerinin yüksek ve manidar olması ve uyum değerleri 

genel olarak değerlendirildiğinde modelin veriye kabul edilebilir düzeyde uyumlu olduğu ifade 

edilebilir (Sümer, 2000; Tabachnick ve Fidel, 2007). Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan Cronbach 

alfa katsayısı .86 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, KKÖ’nin veri toplanan grup için geçerli 

ve güvenilir olduğuna işaret etmektedir.  

Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BFÖ): Brown ve Ryan (2003) tarafından geliştirilmiş bu ölçek, 

bireylerin günlük yaşamdaki anlık deneyimlerinin farkında olma eğilimlerini ölçmek üzere 

geliştirilmiştir. Toplam 15 maddeden oluşan bu ölçek tek faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçeğin 

Türkçeye uyarlama çalışması Özyeşil, Arslan, Kesici ve Deniz (2011) tarafından yapılarak iç 

tutarlılık katsayısı .80 ve test-tekrar test korelasyonu .86 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin bu çalışma 

için geçerliğini test etmek amacıyla tek faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Analizler 

sonucu, model uyum değerlerinden  [(X2/df=7.49 (674.769/90), RMSEA: 0.11, CFI: .91, TLI: .89)] 

ki-karenin serbestlik derecesine oranının beşin üzerinde olması ve RMSEA’nın .10’un üstünde 

olması kötü uyuma işaret ettiğinden (Sümer, 2000; Tabachnick ve Fidel, 2007) modifikasyonlar 

incelenmiş modele 3. ve 14. maddeler ile 9. ve 10. maddeler arasında ilişki eklendiğinde; ilk 

analizlerdeki uyum değerlerinde iyileşme [(X2/df = 5.28 (486.147/92), RMSEA: 0.095, CFI: .93, 

TLI: .92)] olduğu görülmüştür. Maddelerin faktör yüklerinin .39 (m1) ile .85 (m8 ve m6) arasında 

değiştiği görülmüştür. Uyum iyiliği değerleri ve faktör yükleri değerlendirildiğinde kabul edilebilir 

düzeyde modelin veriye uyumlu olduğu ifade edilebilir (Sümer, 2000; Tabachnick ve Fidel, 2007). 

Ölçeğin güvenirliği için hesaplanan Cronbach alfa katsayısı .86 olarak bulunmuştur. Elde edilen 

sonuçlar, BFÖ’nin veri toplanan grup için geçerli ve güvenilir olduğuna işaret etmektedir. 
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III.4. Verilerin Analizi  

Öncelikle verilerin, araştırmada kullanılması planlanan analizlere uygunluğu açısından ön 

kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, ilk olarak kayıp veri ve uç değer açısından veriler 

incelenmiştir. Ardından, dağılımın normalliği, çoklu-bağlantılılık, çok değişkenli normallik, 

doğrusallık sorunlarının olmaması gibi özellikler açısından veriler gözden geçirilmiştir. 530 kişiden 

oluşan veri setinde kayıp veri olmadığı görülmüştür. Analizler öncesi incelemede, uç değere sahip 

olan (z puanı -4,+4ü aşan) 18 kişi analizden çıkarılmış ve 512 kişi kalmıştır. Ardından, çok 

değişkenli uç değer içeren altı kişi de çıkarılmış, en son veri setinde varsayımları sağlayan 506 kişi 

kalmıştır.  

Araştırma sorularına yanıt bulabilmek için Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılmıştır. YEM 

gizil yapıları gözlenen değişkenler aracılığı ile incelemeye imkân sağlayan, çok sayıda istatistiksel 

tekniği içinde barındıran istatistiksel bir yöntemdir (Kline, 2011). Araştırmanın bağımsız değişkeni 

COVID-19 korkusu, bağımlı değişkenleri ise depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu 

değişkenleridir. Ayrıca koruyucu ve risk faktörlerinin moderatör etkisi de YEM analizi ile 

incelenmiştir. Çalışmada moderatör etkisi incelenecek değişkenler; kendini toparlama gücü, sosyal 

destek, bilinçli farkındalık, cinsiyet, COVID-19 tanısı almış olup olmama ve COVID-19 tanısı almış 

bir yakını olup olmamadır. Çalışmada kullanılan ölçeklerin geçerlik analizleri için kullanılan DFA 

ve araştırma sorularına yanıt bulmak için yapılan YEM modellerinin uyumu için ki-karenin 

serbestlik derecesine bölümü (X2/sd), yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA), genel uyum 

indeksi (GFI) ve karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI) değerleri incelenerek modellerin veriye 

uyumuna karar verilmiştir (Çelik ve Yılmaz, 2013; Kline, 2011). Verilerin analizinde SPSS ve 

Mplus paket programlarından yararlanılmış ve hata payı .05 olarak alınmıştır. 

IV. Analiz ve Bulgular  

Araştırmanın birinci alt amacı olan, bireylerin COVID-19 korku düzeylerinin depresyon, 

anksiyete, stres ve yaşam doyumu düzeylerini anlamlı bir şekilde yordama durumunu tespit etmek 

için yapılan Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) sonucu standartlaştırılmış değerlere ilişkin diyagram 

Şekil 1’de sunulmuştur.  
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Not: k1-k7: COVID-19 Korkusu Ölçeği maddeleri, f1: COVID-19 korkusu; f2: DAS Ölçeğinin Depresyon alt boyutu, 

f3: DAS Ölçeğinin Anksiyete alt boyutu, f4: DAS Ölçeğinin Stres alt boyutu; f5: Yaşam doyumu. 

Şekil 1. Bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu 

düzeyleri arasındaki ilişkilere ilişkin standartlaştırılmış değerler  

 

Şekil 1’de, tüm yapılar için maddelerin faktörleri ile olan ilişkilerinin manidar olduğu 

görülmektedir. Ayrıca bireylerin COVID-19 korku düzeyi, depresyon, anksiyete ve stresi manidar 
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yordarken (td: 3.194, ta: 5.596, ts: 4.931, p<.05) yaşam doyumunun manidar yordayıcısı değildir 

(tYD: 0.791, p>.05). Analizler sonucu, modelin veriye uyumunu gösteren değerler incelendiğinde 

(X2/df=2.30 (1113.889/485), RMSEA: 0.051, CFI: .95, TLI: .95) modelin veriye mükemmel 

düzeyde uyum gösterdiği tespit edilmiştir (Sümer, 2000; Tabachnick ve Fidel, 2007).  

Araştırmanın ikinci alt amacı kapsamında, bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile depresyon, 

anksiyete, stres ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkide kendini toparlama gücünün 

moderatör etkisinin anlamlı olup olmadığı iki ayrı model ile incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 

2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam 

doyumu düzeyleri arasındaki ilişkide kendini toparlama gücünün moderatör etkisine ilişkin 

analiz sonuçları 

Bağımlı 

değişkenler 

 

Bağımsız değişkenler 

 

Standartlaştırılmış Katsayılar 

Model 1  Katsayı S. H. t 

1.Yaş. Doy. COVID-19 korku düzeyi .331 .172 1.925 

2. Yaş. Doy. Kendini toparlama gücü .594 .154 3.862** 

3. Yaş. Doy. COVID-19 korku düzeyi* Kendini toparlama gücü -.337   .193 -1.747 

Model 2     

4.Depresyon COVID-19 korku düzeyi .168 .149 1.125 

5.Depresyon Kendini toparlama gücü -.293 .127 -2.304* 

6.Depresyon COVID-19 korku düzeyi* Kendini toparlama gücü -.027 .165 -.163 

7.Anksiyete COVID-19 korku düzeyi .414 .135 3.077** 

8.Anksiyete Kendini toparlama gücü -.142 .109 -1.307 

9.Anksiyete COVID-19 korku düzeyi* Kendini toparlama gücü -.139 .144 -.968 

10.Stres  COVID-19 korku düzeyi .403 .137 2.941** 

11.Stres  Kendini toparlama gücü -.189 .117 -1.620 

12.Stres  COVID-19 korku düzeyi* Kendini toparlama gücü -.163 .150 -1.089 

   Not: COVID-19 korku düzeyi* Kendini toparlama gücü = COVID-19 korku düzeyi ve kendini toparlama gücü 

arasındaki etkileşim (moderator değişken); S.H. = standart hata; *p<.05, **p<.01 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Model 1’de, kendini toparlama gücü ile yaşam doyumu arasındaki 

ilişki manidarken (t2: 3.862, p<.05), kendini toparlama gücünün COVID-19 korku düzeyi ile yaşam 

doyumu arasındaki ilişkide moderator etkisi manidar değildir (t3: -1.747, p>.05). Ayrıca COVID-

19 korkusu ile yaşam doyumu arasındaki ilişki de manidar değildir (t1: 1.925, p>.05). Model 2’de 

ise, COVID-19 korkusu, anksiyete ve stresin manidar bir yordayıcısıdır (t7: 3.077; t10: 2.941, p<.05). 

Kendini toparlama gücü de depresyonun manidar yordayıcısı iken (t5: -2.304, p<.05), COVID-19 
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korku düzeyi ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkide kendini toparlama gücünün 

moderator etkisi manidar değildir (t6: -.163, t9: -.968, t12: -1.089, p>.05). 

Araştırmanın üçüncü alt amacı kapsamında, bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile 

depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkide sosyal destek düzeyinin 

moderatör etkisinin anlamlı olup olmadığı iki ayrı model ile incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 

3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam 

doyumu düzeyleri arasındaki ilişkide sosyal destek düzeyinin moderatör etkisine ilişkin analiz 

sonuçları 

Bağımlı 

değişkenler 

 

Bağımsız değişkenler 

 

Standartlaştırılmış Katsayılar 

Model 1  Katsayı S. H. t 

1. Yaş. Doy. COVID-19 korku düzeyi .196     .141 1.387 

2. Yaş. Doy. Sosyal destek düzeyi .673     .132    5.083** 

3. Yaş. Doy. COVID-19 korku düzeyi* Sosyal destek düzeyi -.337      .177   -1.909 

Model 2     

4.Depresyon COVID-19 korku düzeyi .223 .149 1.494 

5.Depresyon Sosyal destek düzeyi -.292 .137 -2.126* 

6.Depresyon COVID-19 korku düzeyi* Sosyal destek düzeyi -.010 .186 0.056 

7.Anksiyete COVID-19 korku düzeyi .633 .132    4.802** 

8.Anksiyete Sosyal destek düzeyi .116 .111 1.048 

9.Anksiyete COVID-19 korku düzeyi* Sosyal destek düzeyi -.373 .172  -2.167* 

10.Stres  COVID-19 korku düzeyi .282 .131   2.161* 

11.Stres  Sosyal destek düzeyi -.148 .118 -1.255 

12.Stres  COVID-19 korku düzeyi* Sosyal destek düzeyi .099 .171  .580 

   Not: COVID-19 korku düzeyi* Sosyal destek düzeyi = COVID-19 korku düzeyi ve Sosyal destek düzeyi 

arasındaki etkileşim (moderator değişken); S.H. = standart hata; *p<.05, **p<.01 

   

Tablo 3’te görüldüğü gibi, Model 1’de, algılanan sosyal destek düzeyi ile yaşam doyumu 

arasındaki ilişki manidarken (t2: 5.083, p<.05), algılanan sosyal destek düzeyinin COVID-19 korku 

düzeyi ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide moderator etkisi manidar değildir (t3: -1.909, p>.05). 

Ayrıca COVID-19 korkusu ile yaşam doyumu arasındaki ilişki de manidar değildir (t1: 1.387, 

p>.05). Model 2’de ise, COVID-19 korkusu, anksiyete ve stresin manidar bir yordayıcısıdır (t7: 

4.802; t10: 2.161, p<.05). Algılanan sosyal destek depresyonun manidar yordayıcısı iken (t5: -2.126, 

p<.05), COVID-19 korku düzeyi ile depresyon ve stres arasındaki ilişkide algılanan sosyal destek 
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düzeyinin moderator etkisi manidar değildir (t6: .056, t12: .580, p>.05). Algılanan sosyal desteğin 

doğrudan anksiyete ile ilişkisi manidar değilken (t8: 1.048, p>.05) bireylerin COVID-19 korku 

düzeyleri ile anksiyete arasındaki ilişkide algılanan sosyal desteğin moderator etkisi manidardır (t9: 

-2.167, p<.05). 

Araştırmanın dördüncü alt amacı kapsamında, bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile 

depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkide bilinçli farkındalık 

düzeyinin moderatör etkisinin anlamlı olup olmadığı iki ayrı model ile incelenmiştir. Analiz 

sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. Bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu 

düzeyleri arasındaki ilişkide bilinçli farkındalık düzeyinin moderatör etkisine ilişkin analiz 

sonuçları 

Bağımlı 

değişkenler 

 

Bağımsız değişkenler 

 

Standartlaştırılmış Katsayılar 

Model 1  Katsayı S. H. t 

1. Yaş. Doy. COVID-19 korku düzeyi .313 .269 1.164 

2. Yaş. Doy. Bilinçli farkındalık düzeyi .446 .199 2.246* 

3. Yaş. Doy. COVID-19 korku düzeyi* Bilinçli farkındalık düzeyi -.409   .308 -1.329 

Model 2     

4.Depresyon COVID-19 korku düzeyi .213 .204 1.046 

5.Depresyon Bilinçli farkındalık -.362 .145 -2.495* 

6.Depresyon COVID-19 korku düzeyi* Bilinçli farkındalık düzeyi -.022 .242 -0.090 

7.Anksiyete COVID-19 korku düzeyi -.690 .204 3.377** 

8.Anksiyete Bilinçli farkındalık .109 .140 -.776 

9.Anksiyete COVID-19 korku düzeyi* Bilinçli farkındalık düzeyi -.425 .237 -1.794 

10.Stres  COVID-19 korku düzeyi .280 .184 1.523 

11.Stres  Bilinçli farkındalık -.407 .122 -3.326** 

12.Stres  COVID-19 korku düzeyi* Bilinçli farkındalık düzeyi .033 .208 .161 

Not: COVID-19 korku düzeyi* Bilinçli farkındalık düzeyi= COVID-19 korku düzeyi ve Bilinçli farkındalık düzeyi 

arasındaki etkileşim (moderator değişken); S.H. = standart hata; *p<.05, **p<.01 

Tablo 4’te görüldüğü gibi, Model 1’de, bilinçli farkındalık düzeyi ile yaşam doyumu 

arasındaki ilişki manidarken (t2: 2.246, p<.05), bilinçli farkındalık düzeyinin COVID-19 korku 

düzeyi ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide moderator etkisi manidar değildir (t3: -1.329, p>.05). 

Ayrıca COVID-19  korkusu ile yaşam doyumu arasındaki ilişki de manidar değildir (t1: 1.164, 

p>.05). Model 2’de ise,  COVID-19 korkusu, sadece anksiyetenin manidar bir yordayıcısıdır (t7: 

3.377, p<.05). Bilinçli farkındalık düzeyi depresyonun ve stresin manidar yordayıcısı iken (t5: -
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2.495, t11: -3.326, p<.05), COVID-19 korku düzeyi ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki 

ilişkide bilinçli farkındalık düzeyinin moderator etkisi manidar değildir (t6: -.090, t9: -1.794, t12: 

.161, p>.05).  

Araştırmanın beşinci alt amacı kapsamında, bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile 

depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkide cinsiyet değişkeninin 

moderatör etkisinin anlamlı olup olmadığı iki ayrı model ile incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 

5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. Bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu 

düzeyleri arasındaki ilişkide cinsiyetin moderatör etkisine ilişkin analiz sonuçları 

Bağımlı 

değişkenler 

 

Bağımsız değişkenler 

Standartlaştırılmış Katsayılar 

Model 1  Katsayı S. H. t 

1. Yaş. Doy. COVID-19 korku düzeyi -.098 .054 -1.812 

2. Yaş. Doy. Cinsiyet -.172 .176 -.977 

3. Yaş. Doy. COVID-19 korku düzeyi* Cinsiyet .077   .163 .470 

Model 2     

4.Depresyon COVID-19 korku düzeyi .276 .051 5.398** 

5.Depresyon Cinsiyet .225 .151 1.488 

6.Depresyon COVID-19 korku düzeyi* Cinsiyet -.274 .146 -1.869 

7.Anksiyete COVID-19 korku düzeyi .354 .048 7.366** 

8.Anksiyete Cinsiyet -.087 .130 -.669 

9.Anksiyete COVID-19 korku düzeyi* Cinsiyet .078 .137  .569 

10.Stres  COVID-19 korku düzeyi .334 .048 6.938** 

11.Stres  Cinsiyet -.099 .122 -.807 

12.Stres  COVID-19 korku düzeyi* Cinsiyet -.016 .120 -.135 

   Not: COVID-19 korku düzeyi* Cinsiyet = COVID-19 korku düzeyi ve Cinsiyet arasındaki etkileşim (moderator 

değişken); S.H. = standart hata; *p<.05, **p<.01 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, Model 1’de, cinsiyetin COVID-19 korku düzeyi ile yaşam doyumu 

arasındaki ilişkide moderator etkisi manidar değildir (t3: .470, p>.05). Ayrıca COVID-19 korkusu 

ve cinsiyet ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiler de manidar değildir (t1: -1.812; t2: -.977, p>.05). 

Model 2’de ise,  COVID-19 korkusu, depresyonun, anksiyetenin ve stresin manidar bir 

yordayıcısıdır (t4: 5.398; t7: 7.366; t10: 6.938, p<.05). COVID-19 korku düzeyi ile depresyon, 

anksiyete ve stres arasındaki ilişkide cinsiyetin moderator etkisi manidar değildir (t6: -1.869, t9: 

.569, t12: -.135, p>.05).  

Araştırmanın altınca alt amacı kapsamında, bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile 
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depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkide COVID-19 tanısı almış 

olup olmamanın etkisinin anlamlı olup olmadığı veri setinde COVID-19 tanısı alan birey 

olmadığından yapılamamıştır. 

Araştırmanın yedinci alt amacı kapsamında, bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile 

depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkide COVID-19 tanısı almış 

bir yakını olma değişkeninin moderatör etkisinin anlamlı olup olmadığı iki ayrı model ile 

incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.       

Tablo 6. Bireylerin COVID-19 korku düzeyleri ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu 

düzeyleri arasındaki ilişkide COVID-19 tanısı almış yakını olmanın moderatör etkisine ilişkin 

analiz sonuçları 

Bağımlı 

değişkenler 

 

Bağımsız değişkenler 

 

Standartlaştırılmış Katsayılar 

Model 1  Katsayı S. H. t 

1. Yaş. Doy. COVID-19 korku düzeyi -.005 .145 -.034 

2. Yaş. Doy. COVID-19 tanısı almış bir yakını olup olmama .126 .210 .602 

3. Yaş. Doy. COVID-19 korku düzeyi* COVID-19 tanısı almış bir yakını 

olup olmama 

-.108   .244 -.443 

Model 2     

4.Depresyon COVID-19 korku düzeyi .356 .103 3.453** 

5.Depresyon COVID-19 tanısı almış bir yakını olma .148 .151 .981 

6.Depresyon COVID-19 korku düzeyi* COVID-19 tanısı almış bir yakını 

olma 

-.219 .184 -1.196 

7.Anksiyete COVID-19 korku düzeyi .598 .113 5.302** 

8.Anksiyete COVID-19 tanısı almış bir yakını olma  .312 .153 2.039* 

9.Anksiyete COVID-19 korku düzeyi* COVID-19 tanısı almış bir yakını 

olma 

-.433 .195  -2.215* 

10.Stres  COVID-19 korku düzeyi .522 .098 5.343** 

11.Stres  COVID-19 tanısı almış bir yakını olma -.194 .145 1.336 

12.Stres  COVID-19 korku düzeyi* COVID-19 tanısı almış bir yakını 

olma 

-.314 .174 -1.807 

Not: COVID-19 korku düzeyi* COVID-19 tanısı almış bir yakını olma = COVID-19 korku düzeyi ve COVID-19 

tanısı almış bir yakını olma arasındaki etkileşim (moderator değişken); S.H. = standart hata; *p<.05, **p<.01 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, Model 1’de, COVID-19 tanısı almış bir yakını olmanın 

olmayanlara göre COVID-19 korku düzeyi ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide moderator etkisi 

manidar değildir (t3: -.443, p>.05). Ayrıca COVID-19 korkusu ve COVID-19 tanısı almış bir yakını 

olma ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiler de manidar değildir (t1: -.034; t2: .602, p>.05). Model 
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2’de ise,  COVID-19 korkusu, depresyonun, anksiyetenin ve stresin manidar bir yordayıcısıdır (t4: 

3.453; t7: 5.302; t10: 5.343, p<.05). Ayrıca COVID-19 tanısı almış bir yakını olmasının olmayanlara 

göre anksiyete ile arasındaki ilişki de manidardır (t8: 2.039, p<.05). COVID-19 korku düzeyi ile 

depresyon ve stres arasındaki ilişkide COVID-19 tanısı almış bir yakını olmanın olmayanlara göre 

moderator etkisi manidar değilken (t6: -1.196, t12: -1.807, p>.05); COVID-19 korku düzeyi ile 

anksiyete arasındaki ilişkide COVID-19 tanısı almış bir yakını olmasının olmayanlara göre 

moderator etkisi manidardır (t9: -2. 215, p<.05).  

V. Sonuç ve Öneriler  

Bu çalışmada, COVID-19 korkusu ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam doyumu arasındaki 

ilişkiler ve bu ilişkide bilinçli farkındalık, kendini toparlama gücü ve sosyal destek değişkenlerinin 

moderatör rolü incelenmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi analizlerine göre, COVID-19 korkusu 

depresyon, anksiyete ve stresi anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordamaktadır. Başka bir deyişle, 

bireylerin COVID-19 korkusu düzeyi arttıkça depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri de 

artmaktadır. Taylor (2019), bireylerin salgın hastalık dönemlerinde bazı stres kaynaklarıyla 

karşılaşabileceklerini belirtmektedir. Bu stres kaynakları psikolojik, sosyal veya sağlık ile ilgili 

konularda olabilir. Stres kaynaklarına örnek olarak, günlük yaşamdaki alışkanlıkların sekteye 

uğraması, sosyal mesafe uygulamasından dolayı sevilen kişilerden uzak kalınması, okuldan uzak 

kalınması verilebilir. Salgın hastalıkların tüm bu ve benzeri olumsuz etkileri bireylerde gelecekle 

ilgili belirsizlikler yaşanmasına yol açabilir ve bu belirsizlikler de bireylerin depresyon, anksiyete 

ve stres yaşama olasılıklarını artırabilir. 

Bulaşıcı hastalıklara yakalanma korkusu, salgın dönemlerinde toplumlarda yaygın hale 

gelebilir. Benzer şekilde, COVID-19 korkusu da hastalıklara karşı algılanan kırılganlık ile birlikte 

ilerlemektedir. Örneğin, Duncan ve diğerleri (2009) tarafından üniversite öğrencileri ile yapılan bir 

çalışmada, gelecekte bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı sağlık sorunları yaşayacağına ilişkin inançlar 

ile hipokondria ve sağlık kaygısı arasında pozitif yönde ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca, Taylor ve 

Asmundson (2004), sağlık kaygısındaki artışın bireylerde depresif belirtilere yol açacağını 

belirtmişlerdir. İlgili alanyazında, Bitan ve diğerleri (2020) tarafından yürütülmüş olan bir 

çalışmada, COVID-19 korkusunun depresyon, anksiyete ve stres ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bir 

başka çalışmada, Huang ve Zhao (2020), 35 yaşın altındaki bireylerde, COVID-19 ile bağlantılı 

yaygın anksiyete bozukluğunun diğerlerine göre daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bu 

araştırmada, lisans ve lisansüstü öğrenciler katılımcı olarak yer aldıkları için, söz konusu bulgunun 

bu çalışma için de önemli olduğu düşünülmektedir. Bunlara ek olarak, Satıcı ve diğerleri de (2020a) 
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COVID-19 korkusunun depresyon, anksiyete ve stres ile ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Taylor 

ve Asmundson (2004), hastalıklarla ilişkili korkunun iki farklı biçimi olabileceğini belirtmişlerdir. 

Bunlar; (a) kişi o anda hastalığa yakalandığı için korkuyor olabilir, (b) kişi gelecekte hastalığa 

yakalanmaktan korkuyor olabilir. Bilişsel çarpıtmalar, bireylerde hastalıklarla ilgili aşırı korkuya 

yol açıyor olabilir. Örneğin, Rief ve diğerleri (1998) tarafından yapılan bir çalışmada, bedensel 

yakınmalara karşı toleransın düşük olmasının hipokondriya ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bulaşıcı 

hastalıklara yakalanma konusunda yüksek düzeyde korku yaşayan bireyler, bedensel duyumlarını 

hatalı yorumluyor olabilirler. Bu tür hatalı yorumlamalar da bireylerin daha depresif, anksiyeteli ve 

stresli hissetmelerine yol açıyor olabilir. 

Bu çalışmada, COVID-19 korkusu bireylerde yaşam doyumu düzeyini anlamlı bir şekilde 

yordamamıştır. COVID-19 korkusu ve yaşam doyumu ile ilişkili yapılan çalışmalar incelendiğinde, 

bu bulgunun ilgili alanyazındaki bazı bulgularla tutarsız olduğu görülmektedir. Örneğin, Satıcı ve 

diğerlerinin (2020a) yaptıkları araştırmada, COVID-19 korkusunun yaşam doyumu ile negatif 

yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Trzebiński ve diğerleri (2020) tarafından 

yürütülen araştırmada yaşam doyumunun COVID-19 stresi ile negatif yönde ilişkili olduğu 

saptanmıştır. COVID-19 salgınının etkisi, halk sağlığı önlemleri sırasında bireylerin yaşam 

koşullarına ve diğer bazı etmenlere bağlı olarak değişiyor olabilir. Örneğin, Lu ve diğerleri (2020) 

bireylerin ruh sağlığını karantina sırasındaki yaşantıları bağlamında incelemişlerdir. Araştırma 

sonucunda, salgın sırasında evde kendini karantinaya almanın depresyon düzeyinde düşme ve 

mutluluk düzeyinde artış sağladığı; bireyin yaşadığı kent-bölge kapsamında alınan karantina 

önlemlerinden dolayı evde kalmasının ise mutluluk düzeyinde düşmeye yol açtığı tespit edilmiştir. 

Buradan hareketle, bireylerin yaşam doyumu düzeylerinin salgın sırasında var olan koşullara göre 

değişebileceği söylenebilir. COVID-19 salgını sırasında üniversite öğrencileri uzaktan eğitim 

yoluyla eğitimlerini sürdürdüler. Ayrıca ödevlerini ve sınavlarını çevrimiçi teknolojiler aracılığıyla 

gerçekleştirdiler. Dolayısıyla araştırmanın katılımcıları, öğrenci olmalarından kaynaklı olarak 

günlük rutinlerini belirli bir düzeyde gerçekleştirmeye devam ettiler. Bundan dolayı, okulla ilişkili 

görevleri yerine getirmiş olmanın, katılımcıların yaşam doyumu düzeylerinin salgından 

etkilenmesini engellemiş olabileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada elde edilen bulgulardan birisi de cinsiyetin COVID-19 korkusu ile depresyon, 

anksiyete, stres ve yaşam doyumu değişkenleri arasındaki ilişkide moderatör etkisinin anlamlı 

çıkmamasıdır. Bir başka deyişle, COVID-19 korkusunun depresyon, anksiyete, stres ve yaşam 

doyumu üzerindeki etkisi cinsiyete göre değişmemektedir. Elde edilen bu bulgu, salgın hastalıkların 

doğası ve salgıların bireyler üzerindeki olumsuz etkileri ile açıklanabilir. Örneğin, bireylerin salgın 
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hastalıklara karşı gösterdikleri psikolojik tepkiler cinsiyet açısından benzerlik gösteriyor olabilir. 

Çeşitli bireysel farklılıklar ortaya çıksa da, salgın dönemlerinde bireyler benzer duygu ve düşünceler 

taşıyor olabilirler. Taylor (2019), salgın dönemlerinde bireylerin günlük rutinlerinin sekteye 

uğraması, karantina ile ilgili alınan halk sağlığı tedbirleri, sosyal destek kaynaklarından uzak 

kalınması ve sevilen kişilerin ölümü gibi çeşitli stres yaratan olaylar yaşadıklarını belirtmektedir. 

Salgınların belirsizliğinden dolayı, insanların küresel sağlık tehditlerine karşı benzer tepkiler 

verdikleri düşünülebilir. Ayrıca, araştırmanın katılımcıları benzer gelişimsel dönem özellikleri 

taşıyan lisans ve lisansüstü öğrencileridir. Dolayısıyla, öğrencilerin cinsiyetten bağımsız olarak 

salgınlara benzer nitelikte tepkiler verdikleri düşünülebilir.  

Çalışmada bir diğer dikkat çekici bulgu, üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile 

ilgilidir. Buna göre, üniversite öğrencilerinde COVID-19 korkusu ile ilişkili kaygılarında, algılanan 

sosyal destek anlamlı bir moderatör etki oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, öğrencilerin 

yaşamlarında sosyal desteğin olduğunu düşünmeleri, COVID-19 korkusu ile ilişkili kaygı 

seviyelerini azalmaktadır.  

Pandemi sürecinde birçok insan çeşitli psikolojik belirtiler göstermiştir. Örneğin COVID-19 

döneminde kişilerin sosyal mesafe veya izolasyonda olmaları ile ilişkili olarak, kaygı, öfke ve stres 

belirtileri gösterebileceği belirtilmiştir (WHO, 2020). Benzer şekilde halk sağlığına ilişkin acil 

durumlarda, üniversite öğrencilerinin kaygı veya üzüntü hissedebildikleri veya bu durumlar 

karşısında korku duyabildikleri belirtilmiştir (Mei vd., 2011). Ruh sağlığına iyi gelen, insanlara 

kendini iyi hissettiren değişkenler değerlendirildiğinde ise, kişilerin sosyal bir ağ içerisinde olması 

veya yaşamında bir sosyal destek sisteminin varlığını hissedebilmelerinin ruh sağlığı ile ilişkili 

olduğu saptanmıştır (Cornwell ve Laumann, 2015).  

Pandemi gibi insan yaşamını çok yönlü olarak tehdit eden durumlarda, kişilerin hayatlarında 

aile, arkadaş ve/veya özel bir kişinin olması, onların desteğini hissedebilmesi, ruh sağlığı açısından 

büyük bir öneme sahiptir. Örneğin Ebola salgını sırasında psikososyal desteğin salgına maruz kalan 

kişiler için hayat kurtarıcı bir role sahip olduğu belirtilmiştir (Cheung, 2015). Çalışma bulgularında 

da, COVID-19 hastalığına ilişkin kaygı durumunda algılanan sosyal desteğin olumlu bir moderatör 

etkisinin bulunmuş olması, bu durumu destekler niteliktedir. Cao ve diğerlerinin (2020) Çinli 

üniversite öğrencileri ile yaptıkları araştırmada kaygı ve sosyal destek ilişkisine bakıldığında, kaygı 

belirtileri ile sosyal destek arasında negatif bir korelasyon olduğu bulunmuştur. Bir başka deyişle, 

öğrencilerin sosyal destekleri arttıkça, kaygı seviyeleri azalmaktadır.   

Çalışmada elde edilen bir diğer bulgu, COVID-19 korkusuna bağlı sadece kaygı durumu için 
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(depresyon ya da stres değil) algılanan sosyal destek sisteminin moderatör etkisinin anlamlı olarak 

bulunmuş olmasıdır. Algılanan sosyal desteğin, COVID-19 korkusu ile ilişkili depresyon ya da stres 

durumu için moderatör etkisi anlamlı bulunmamıştır. Diğer yandan, çalışmada algılanan sosyal 

destek, üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerini anlamlı bir şekilde yordayan değişken 

olarak öne çıkmıştır. Bu bulgu, Amerika Birleşik Devletleri’nde lisans ve lisansüstü öğrenciler ile 

gerçekleştirilen bir diğer çalışma bulguları ile paraleldir (Klausli ve Caudill, 2018). 

Üniversite dönemi bireylerin genç yetişkinlik evresinde olduğu ve yaşamlarında birçok alanda 

krizle baş etmeye çalıştıkları bir dönem olarak belirtilmektedir. Genç yetişkinlerin kimlik oluşma 

sürecinde yaşadıkları zorlanmalar, yakın arkadaşlıklar kurma ve arkadaşlıkları geliştirme çabaları, 

anne-babadan bağımsız olmak için verdikleri uğraşlar, kriz olabilecek alanlara örnek olarak 

verilebilir (Santrock, 1997). Erikson’ın “Psikososyal Gelişim Kuramında” (1959) belirttiği gibi 

kimlik kazanımına karşı rol karmaşası (18-22 yaş) ve yakınlığa karşı yalıtılmışlık (23-34 yaş) 

üniversite yaşamı ile ilişkilendirilebilecek gelişim basamaklarıdır. Bu çalışmada algılanan sosyal 

desteğin, depresyon belirtilerinde anlamlı bir yordayıcı olması, üniversite dönemindeki gelişim 

evrelerinin sosyal destek sistemi ile yakın olarak ilişkili olması ile açıklanabilir. Sosyal bir ağa sahip 

olmak ve yeterli sosyal desteği hissedebilmek, bu gelişim dönemindeki gençlerin daha az depresif 

belirtiler göstermesinde yardımcı olabilir. Bir başka ifade ile sosyal olarak algılanan desteğin varlığı 

üniversite öğrencileri arasında depresyon için koruyucu olabilir. Diğer yandan, COVID-19 korkusu 

ile ilişkili depresyon belirtilerinde algılanan sosyal desteğin anlamlı bir moderatör etki 

oluşturmaması, COVID-19 korkusu ile depresyon arasındaki ilişkinin öğrencilerin algıladıkları 

sosyal destek düzeyine göre değişmediğini göstermektedir.  

Kendini toparlama gücü açısından bulgular değerlendirildiğinde, katılımcıların kendini 

toparlama güçleri ile COVID-19 korkusu, depresyon, anksiyete ve stres puanları arasında negatif 

bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra, kendini toparlama gücü ile yaşam doyumu, bilinçli 

farkındalık ve sosyal destek arasında ise pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar ayrıca 

kendini toparlama gücü değişkeninin depresyonun önemli bir yordayıcısı olduğunu, ancak anksiyete 

ve stres için anlamlı bir yordayıcı olmadığını göstermiştir. Killgore ve diğerleri (2020) ile Liu ve 

diğerleri (2020), kendini toparlama gücü yüksek olan bireylerin depresyon seviyelerinin daha düşük 

düzeyde olduğunu belirten benzer sonuçları paylaşmışlardır, bu da çalışmaların bulguları arasında 

paralellik olduğunu göstermektedir. Pek çok araştırmacının önerdiği gibi, kendini toparlama gücü, 

üniversite öğrencileri arasında COVID-19 ile ilgili psikolojik problemlerle başa çıkmada koruyucu 

bir faktör olarak düşünülebilir (Chen ve Bonanno, 2020, 2020; Kuipers, 2020; Polizzi vd., 2020; 

Vinkers, vd., 2020; Wang vd., 2020). Mevcut çalışma sonuçları bu fikri desteklese de bu çalışmada, 
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kendini toparlama gücünün COVID-19 korkusu ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki 

ilişkideki moderatör etkisi anlamlı çıkmamıştır. Ek olarak, kendini toparlama gücü ve yaşam 

doyumu arasındaki pozitif ilişki göz önüne alındığında, kendini toparlama gücü ile ilgili 

uygulamaların öğrencilerin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerini azaltırken yaşam doyumu 

düzeylerini artırarak ruh sağlıkları için çok boyutlu bir destek mekanizması sağlayabileceği 

belirtilebilir. Tüm bu bulgular ışığında ruh sağlığı uzmanlarının üniversite öğrencileri ile çalışırken, 

öğrencilerin kendini toparlama güçlerini artıracak müdahaleler geliştirerek kullanmaları 

önerilebilir, ancak bu uygulamaların COVID-19 korkusu ile depresyon, anksiyete ve stres ilişkisi 

üzerinde doğrudan bir etki yaratmama olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.  

Ek olarak, bulgular bilinçli farkındalık ile yaşam doyumu, kendini toparlama gücü ve sosyal 

destek arasında anlamlı bir pozitif ilişki olduğunu belirtirken, bilinçli farkındalık ile COVID-19 

korkusu, depresyon, anksiyete ve stres arasında anlamlı bir negatif ilişki olduğunu göstermiştir. 

Mevcut çalışma sonuçlarının ilgili alanyazın ile uyumlu olduğu belirtilebilir. Örneğin, araştırmacılar 

bilinçli farkındalığı yüksek olan bireylerin stres, kaygı ve depresyon düzeylerinin düşük olduğunu 

vurgulamışlardır (Khoury vd., 2015; Li vd., 2020). Yapılan araştırmanın bulgularına göre, bilinçli 

farkındalığın hem depresyon hem de stres için anlamlı bir yordayıcı olduğu, ancak anksiyete için 

anlamlı bir yordayıcı olmadığını sonucuna ulaşılmıştır. Tıpkı kendini toparlama gücü değişkeninde 

olduğu gibi, farkındalığın COVID-19 korkusu ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkideki 

moderatör etkisinin anlamlı olmadığı saptanmıştır. Bu sonuçların olası bir açıklaması, incelenen 

ilişkiye değişkenler eklenmesi ile oluşan moderatör analizinin doğası ile ilgili olabilir ve bu durum 

baskılayıcı bir etkiye yol açmış olabilir. 

Genel olarak, mevcut çalışma bulguları incelendiğinde üniversite öğrencileriyle çalışan ruh 

sağlığı uzmanlarının COVID-19 korkusu, depresyon, anksiyete ve stresle başa çıkmanın yanı sıra 

öğrencilerin yaşam doyumlarını artırmak için bilinçli farkındalık ve ilişkili uygulamaları 

kullanmaları önerilebilir. Bununla birlikte, çalışma sonuçlarına dayanarak, daha yüksek farkındalık 

düzeyine sahip öğrencilerin, stres ve depresyon belirtileriyle daha iyi başa çıkabilecekleri ifade 

edilebilir. İlgili alanyazında pek çok araştırmacı, COVID-19 salgını sırasında stresi, kaygıyı, 

depresyonu azaltmak ve yaşam doyumunu artırmak için bilinçli farkındalığın kullanılmasını 

önermiştir (örn., Behan, 2020; Di Giuseppe vd., 2020). Öneriler getiren bu çalışmaların derleme 

çalışmaları olduğunu belirtmek gerekir. Gün geçtikçe alanyazına eklenen yeni çalışmalar ilişkisel 

ve deneysel çalışmaları da içermektedir. Bu nedenlerle, mevcut çalışmanın sadece alanyazına 

katkıda bulunmakla kalmadığı, aynı zamanda alanda çalışan uzmanlar için de veri odaklı sonuçlar 
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sağlaması bakımından önemli olduğu belirtilebilir.  

Sonuç olarak tüm bulgular dikkate alındığında, öğrencilerle çalışan ruh sağlığı uzmanları yüz 

yüze veya çevrimiçi müdahaleler geliştirmeyi düşünebilir, bununla birlikte öğrencilerin iyi oluşunu 

artırmak ve baş etme becerilerini güçlendirmek için kendini toparlama gücü, sosyal destek ve 

bilinçli farkındalıkla ilgili uygulamaları kapsayan programlar geliştirilerek uygulayabilirler.  

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Gelecekteki araştırmacılar, COVID-19 korkusu ile depresyon, anksiyete, stres ve yaşam 

doyumu arasındaki ilişkilerde diğer bazı koruyucu ve risk faktörlerinin rolünü incelemeye devam 

etmek için farklı modeller geliştirebilirler. Kendini toparlama gücü, sosyal destek ve bilinçli 

farkındalığın koruyucu rollerini daha derin bir şekilde anlamak için üniversite öğrencilerinin 

yaşanmış deneyimleri üzerine nitel araştırmalar yürütmek, gelecekteki araştırmacılar için bir 

seçenek olabilir. Salgınlarla ilgili çeşitli araştırmalarda genç yetişkinler savunmasız yaş grubu 

(vulnerable age group) olarak tanımlanmıştır  (Huang ve Zhao, 2020). Bu çalışma ile elde edilen 

bulgular, pandemide üniversite öğrencilerinin depresyon, anksiyete ve stres düzeylerine yönelik 

geliştirilecek psikolojik destek programlarına yol gösterici olabilir. Bu programlarda, bireylerin 

sosyal destek sisteminin önemi ile kendini toparlama gücü ve bilinçli farkındalığın önemine yer 

verilebilir. Ayrıca, kampüslerdeki psikolojik danışma merkezleri, COVID-19 salgını sırasında bu 

tür koruyucu faktörlerin önemi hakkında üniversite öğrencilerini bilgilendirebilir ve bu özellikler 

yönünden öğrencileri güçlendirebilir.  

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

- 

VIII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 

Katkıları  

- 
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X. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Bütçe Yılı: 2020                                                                                           Detaylar 

Bütçe 

Kodu 

Açıklama Önceki 

Yıldan 

Devir 

Başlangıç 

Ödeneği 

Eklenen 

Aktarma 

Düşülen 

Aktarma 

Eklenen 

Ödenek 

Düşülen 

Ödenek 

Net 

Ödenek 

Harcanan Bloke 

Edilen 

(Avans) 

Bloke 

Edilen 

(Diğer) 

Kalan 

03,7 MENKUL MAL, 

GAYRİMADDİ 

HAK ALIM, 

BAKIM VE 

ONARIM GİD. 

0,00 9.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.197,00 9.196,92 0,00 0,00 0,08 

 Toplam 0,00 9.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.197,00 9.196,92 0,00 0,00 0,08 

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar 

Proje kapsamında sağlanan makine-teçhizat (dizüstü bilgisayar), ilgili anabilim dalında 

kullanılmaktadır.  

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar  

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz) 

e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için 

uygulanmaz) 

 

 NOT: Verilen sonuç raporu bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, sonuç raporu Komisyon onayından 

sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte sunulacaktır. Sonuç raporunda proje 

sonuçlarını içeren, ISI’ nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslar arası 

dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz 

ve Bulgular bölümleri yerine kabul edilir. 
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