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ÖZET. Covid-19 salgını 2020'nin ilk haftalarından itibaren tüm dünyada etkili olmuş, söz konusu hastalık
hem hükümetler hem de bireyler açısından büyük panik ve endişe kaynağı olmuştur. Karantina günlerinde
hastalanma korkusu ve sosyal izolasyonun neden olduğu rahatsızlık, bireyleri hayatın her iki alanında, yani
işte ve evde huzursuz ve rahatsız hale getirdi. Bu çalışmada, kaygının, pozitif psikologlar tarafından yaygın
olarak kabul edilen ve bireylerin sıkıntılardan sıyrılıp iyileşme gücü olarak açıklanabilecek dört psikolojik
sermayesinden biri olan, psikolojik dayanıklılığın, bireylerin dayanıklılığı üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Covid-19 salgını esnasında deneyimlenen kaygının bireylerin dayanıklılık düzeyleri üzerinde etkili olacağı
ve bunun da yaşam doyumunu etkileyeceği varsayılmıştır. Varsayılan ilişkiyi incelemek amacıyla
Türkiye'de Covid-19 sürecini yaşamış hizmet sektöründe çalışan 191 kişi üzerinde saha araştırması
yapılmıştır. Varsayılan ilişkileri görebilmek için SPSS 20 programı yardımıyla korelasyon ve regresyon
analizleri yapılmıştır. Sonuçlar, daha yüksek kaygı seviyelerinin daha düşük psikolojik dayanıklılık
seviyelerine yol açtığını ve bunun da daha düşük yaşam doyumu seviyelerine yol açtığını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Kaygı, Psikolojik Dayanıklılık, Yaşam Doyum

THE RELATIONSHIP OF RESILIENCE, ANXIETY AND LIFE
SATISFACTION IN THE CONTEXT OF COVID-19
ABSTRACT. Covid-19 pandemic has been effective on all over the World since the first weeks of 2020.
It has come about as a great problem for both goverments and individuals creating great panic and anxiety.
The fear of getting sick and disturbance caused by social isolation during quarantine days made individuals
irritated and uncomfortable in both domains of life, at work and at home. In this paper, effects of anxiety
on resilience of individuals, that is one of the four psychological capitals that is widely accepted by positive
psychologists which can be explained as individuals’ power to bounce back from adversity and get better
has been examined. It has been assumed that anxiety related to Covid-19 pandemic will be effective on
resilience levels of individuals and this in turn will effect satisfaction from life. With the aim of examining
the assumed relationship we have applied a field research on 191 individuals working in service sector who
have experienced Covid-19 process in Turkey. SPSS 20 program has been used for conducting correlation
and regression analyzes in order to see the assumed relationships. Results revealed that as it is assumed in
the research model, greater levels of anxiety leads to lower levels of reslience and this leads to lower levels
of life satisfaction during Covid-19.
Keywords: Covid-19, Anxiety, Resilience, Life Satisfaction
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GİRİŞ
Postmodern çağda, düzen ve değişim günlük hayatın kaçınılmaz bir özelliği olmakla
birlikte, hem bireyler hem de kuruluşlar sık sık kaotik durumlarla karşılaşmaktadır
(Baykal, 2019, s. 187). Buna en önemli örneklerden biri son dönemlerde yaşadığımız ve
halen deneyimlemeye devam ettiğimiz Covid-19 pandemi sürecidir. COVID-19, tüm
dünyada paniğe ve kaygıya yol açan, oldukça bulaşıcı ve zararlı bir pandemik hastalıktır
(Li vd., 2020). COVID-19, fiziksel hasarın yanı sıra, bireylerin ruh sağlığı üzerinde de
çeşitli olumsuz etkilere sahiptir (Huang ve Zhao, 2020, 1).İnsanlar hastalanma korkusuyla
büyük panik yaşamakta, sosyal mesafeyi korumak ve evde kalmak zorunda olmaktadır.
Bu anlamda pandemi süreci bireylere psikolojik anlamda ekstra yük yaratmaktadır (Van
Bavel vd., 2020).
Davranışsal Bağışıklık Sistemi (BIS) teorisinin öne sürdüğü gibi, bireylerin Covid-19
gibi riskli durumlarla karşı karşıya kaldıklarında kendilerini korumaları için tiksinti,
kaygı ve korku gibi olumsuz duygular geliştirmeye başlarlar (Li vd., 2020). Bu noktada
Lee vd.’nin (2020) yaptığı çalışma, koronafobinin depresyon, yaygın kaygı bozukluğu ve
ölüm kaygısı üzerinde sorumlu olduğunu ortaya koymuştur. Bu yaklaşımı destekler
nitelikte, İspanya'da Covid-19 salgını sonrasında 3480 kişi üzerinde yapılan bir
çalışmada, sonuçlar katılımcıların %18,7'sinin depresif, % 21,6'sının endişeli ve %
15,8'inin travma sonrası stres bozukluğuna sahip olduğunu göstermiştir (GonzálezSanguino vd., 2020, 172).
Aslında bu tarz travmatik süreçlerde bireylerin güçlü bir psikolojik sermayeye sahip
olması onları daha dirayetli ve dayanıklı kılmaktadır. İlgili alan yazınında, pozitif
psikoloji, psikolojik sermayeye yani pozitif psikolojik kaynaklara odaklanmıştır. Pozitif
psikoloji ve pozitif örgüt okulu araştırmaları neticesinde pozitif psikolojik sermaye
kavramı ortaya çıkmış (Luthans, Youssef ve Avolio, 2006) ve bu sermaye pozitif örgüt
okulunda pozitifliği simgeleyen ana unsur olarak kabul edilmiştir. Bu sermaye türü, insan
kaynağı sermayesi ve sosyal sermaye gibi sermayelerden farklı olarak, kişinin kim olduğu
üzerine odaklanmış ve gelişimi için çaba gösterip bu yolla rekabet avantajı sağlamaya yol
açan bir mekanizma olarak kabul edilmiştir (Luthans, Youssef ve Avolio, 2007).
Psikolojik sermaye bireyin daha esnek, psikolojik olarak daha dayanıklı, daha toleranslı,
affedici, ve hoşgörülü olmasını sağlar ve negatif duyguları bertaraf eder (Narcıkara, 2017,
23). Bireyler psikolojik olarak ne kadar dirençli olursa, yeni durumlara uyum sağlamada
daha başarılıdırlar ve çok daha çabuk iyileşirler (Brooks vd., 2018, 3). Bu çalışmada da
psikolojik sermayenin bir parçası olan psikolojik dayanıklılığın bireylerin hayata dair
kaygı düzeylerini negatif yönde etkileyeceğini ve düşük kaygı seviyelerinin bireyde daha
yüksek yaşam doyuma sebep olacağı öngörülmüştür.
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK
İnsan gücüne ve gelişimine odaklanan pozitif örgütsel davranış, örgütsel davranış
araştırmalarında yeni bir çığır açtı, yeni bir sermaye çeşidini yani psikolojik dayanıklılık,
öz yeterlilik, umut ve iyimserlikten oluşan pozitif psikolojik sermayeyi gündeme getirdi
(Baykal, 2020, s. 273). Psikolojik sermaye bu dört kapasiteyi ortak bir paydada buluşturan
ve birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalıştıran özel bir mekanizmadır (Narcıkara, 2017, 12).
Bu mekanizmanın önemli bir parçası olan psikolojik dayanıklılık, dezavantajlı, travmatik
bir duruma veya sıkıntıya yanıt olarak geri dönme ve hatta daha iyi olma kapasitesidir
(Bonanno, 2004).
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Aslında, dünya çapında gün geçtikçe artan afetler nedeniyle psikolojik dayanıklılık,
yani olumsuzluklara ve travmatik olaylara uyum sağlama ve bunlarla başa çıkma
kapasitesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Normal bir yaşam süresi boyunca,
birçok kişi birden çok kez acı verici veya stresli olaylarla karşı karşıya kalır. Neyse ki, bu
travmatik olayların sayısı oldukça yüksek olmasına rağmen, sadece nispeten az sayıda
insan ağır psikolojik hastalıklar yaşar (Zehir ve Narcıkara, 2018, 251). Aslında psikolojik
dayanıklılık, bir bireyin değişen ortamlara uyum sağlama kapasitesini yansıtan ve
fırsatları tanımlama, kısıtlamalara uyum sağlama ve talihsizlikten geri dönme gibi
uyarlanabilir tepkiler veren bir kişilik özelliğidir (Cohn ve diğerleri, 2009, 392) yani
olumsuzluklar karşısında olumlu başa çıkma olarak tanımlanabilir ve dört temel
psikolojik sermayeden biridir (Baykal ve Zehir, 2019).
Psikolojik dayanıklılık, aynı zamanda bireylerin psikolojik ve biyolojik nitelikleri
aracılığıyla olumsuzluklar karşısında olumlu sonuçlara ulaşmalarını sağlayan dinamik bir
süreç olarak düşünülmelidir (Chen ve Bonanno, 2020, 53), çünkü bireylerin sıkıntılardan
kurtulmasına ve yeni koşullara olumlu bir şekilde uyum sağlar ve krizden sonra verimli
hale gelir (Tecson vd., 2019, 520). Psikolojik dayanıklılık, kişisel kontrol, pozitif bakış
açısı, iyimserlik ve algılanan sosyal destek gibi faktörlerden olumlu anlamda
etkilenmektedir (Dantzer vd., 2018, 28). Tugade, vd.,’ne göre (2004) psikolojik
dayanıklılığı yüksek bireyler sadece kendi içlerinde olumlu duygular beslemekle kalmaz,
aynı zamanda başkalarına da olumlu duygular iletir, bu da olumsuzluklarla başa çıkma
sürecine yardımcı olmak için destekleyici bir sosyal ağ oluşturur. Psikolojik dayanıklılık,
sıradan bir adaptasyondan daha fazlasını ifade eder. Aslında adaptasyon olasılığını artıran
bir tür rezervuardır (Baykal, 2018, 35). Psikolojik dayanıklılık üzerine iki farklı düşünce
okulu vardır; birincisi, bireylerin zorluklara kolayca uyum sağlamasına izin veren bir
özellik olduğunu öne sürerken, ikincisi bu kapasiteyi dinamik bir süreç, gelişebilir bir
durum olarak değerlendirir.
İç kontrol odağının yüksek olması, bireyin kendi işinde deneyimli ve mahir olması,
öz-yeterlik, öz saygı ve iyimserlik gibi faktörlerin hepsi psikolojik dayanıklılığa katkıda
bulunan kişilik faktörleri türüdür. Erken yaşlarda zorlu ortamlarda gelişen beyin yapısı,
işlevselliğini arttırarak ve nörobiyolojik sistemleri etkileyerek daha yüksek seviyede
psikolojik dayanıklılığa yol açabilir (Herrman ve diğerleri, 2011, 260). Makro düzeyde
bakıldığında, iyi bir eğitim, tatmin edici toplum hizmetleri, kültürel faktörler, maneviyat
ve huzurlu ve sağlıklı bir çevre gibi sosyal faktörler de, daha fazla psikolojik dayanıklılığa
yol açar. Psikolojik dayanıklılığı yüksek bireyler zor durumlarla başa çıkma, zorlu
şartlara uyum sağlama ve sürekli gelişme konusunda başarılı olan insanlardır (Chen ve
Bonanno, 2020, 52). Bu kapasitenin, bireylerin, sosyal sermaye, duygusal sermaye ve
maddi sermaye gibi yetkinliklerini geliştirmelerini sağlayacak diğer sermayelere de
erişim imkanları olduğunda görülme ihtimali daha yüksektir (Zehir ve Narcıkara, 2018,
251). Bireyler psikolojik olarak ne kadar dirençli olursa, yeni durumlara uyum sağlamada
daha başarılıdırlar ve çok daha çabuk iyileşirler (Brooks vd., 2018, 3). İlgili araştırmalar,
beklentilerin aksine çoğu bireyin son derece moral bozucu ve sıkıntılı yaşam olayları
karşısında dirençli olduğunu kanıtlamıştır (Prayag ve diğerleri, 2020, 1217).
Aslında, psikolojik dayanıklılık, majör stresörlerle ilgili olumsuz ruh sağlığı
sonuçlarını azaltmada hem koruyucu hem de iyileştirici bir faktör olarak hareket eder
(Tecson ve diğerleri, 2019, 520). Bu görüşü destekleyen Tecson vd.’nin (2019) kronik
hastalığı olan yetişkinler üzerine yaptıkları çalışmada, psikolojik dayanıklılığın bireylerin
refahını korumak için önemli bir kaynak olduğunu ortaya konulmuştur (Dantzer vd.,
2018, 28). Psikolojik dayanıklılık, özellikle zor zamanlarda, bireylerin zor durumlara
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daha kolay uyum sağlaması ve bu tür durumlardan kurtulmaya izin vermesi nedeniyle
önemli bir öz varlıktır (Dantzer vd., 2018, 29). Dirençli bireyler, zor durumlarla başa
çıkma, bu durumlara uyum sağlama ve gelişme konusunda başarılı olan türden insanlardır
(Chen ve Bonanno, 2020, 52).
Aslında, psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan ilk çalışmaların çoğu risk faktörlerine
odaklanırken, son araştırmalar daha çok bireylerin güçlü yönlerinin belirlenmesine
odaklanmıştır (Kong ve diğerleri, 2015, 165). Covid-19 pandemisi de bireylerin
psikolojik dayanıklılıklarının yüksek olması gereken aynı zamanda da bireylerin
dayanıklılıklarını besleyen bir dönemdir. İlgili alan yazını da, bireylerin yaşadıkları
felaketlerin psikolojik dayanıklılık üzerinde olumlu etkilerini göstermiş, zorluklara karşı
gösterilen direncin, bireyleri daha güvenli, şefkatli, adanmış ve amaç odaklı hale geldiğini
göstermiştir (Prayag ve diğerleri, 2020, 1220).
KAYGI BOZUKLUĞU
Kaygı Bozukluğu, çarpıntı, nefes alma zorluğu, hızlı nefes alma, titreme, terleme gibi
belirtilerin yanı sıra, sıkıntı, heyecan, kötü bir şey olacakmış duygusu ve korku gibi
duyguları içeren negatif bir duygulanımdır (Karamustafalıoğlu ve Yumrukçal, 2011, 69).
Kaygı bozukluğu, duygudurum bozukluklarını ve psikiyatrik bozuklukları içeren birçok
ruhsal sorunla ilişkilidir ve bireyler üzerinde yarattığı negatif etki önemli bir küresel
ekonomik yük oluşturur (Lawrence vd., 2019, 46). Aşırı kaygı, bireylerin hem fiziksel
hem de zihinsel sağlığına zarar verebileceği gibi daha düşük iş verimliliği seviyelerine de
yol açmaktadır (Zhou vd., 2018, 75). Kaygıya bağlı uyarılmışlık belirli bir aralıkta
performansı olumlu etkilerken süregelen kaygı, bireyin verimini düşürebilir, sosyal
ilişkileri bozabilir, bireyin motivasyonunu düşürebilir.
Aslında, koşullardan bağımsız olarak insanın doğası her zaman kötü ve negatifi, iyi ve
pozitife göre daha hızlı ve daha yoğun algılama eğilimindedir (Narcıkara, 2017, 20) ve
bu da onu yoğun stres dönemlerinde kaygı duymaya daha da eğilimli hale getirmektedir.
Covid-19'un kendisi zaten kaygı uyandıran bir hastalıktır ve bireylerin kaygı önleyici
ilaçlara ve müdahalelere daha fazla ihtiyaç duyulmasına neden olur. ABD'de bu
anlamdaki gereksinimler 2020 yılında Şubat ortasından Mart ortasına kadar 34,1 %
artmıştır (Digon, 2020). Bu noktada Mazza vd.’nin (2020), 402 COVID-19 mağduru
üzerinde yaptığı araştırmada (265 erkek, ortalama yaş 58) hastalığın yarattığı psikiyatrik
semptomlar incelenmiş ve sonuçlar, katılımcılar arasında için 28 % travma sonrası stres
bozukluğu, 31 % depresyon, 42% kaygı bozukluğu, 40% oranında uykusuzluğa işaret
etmiştir. Yine Erdoğdu, Koçoğlu ve Sevim’in (2020) yılında yaptığı çalışmada ise
Türkiye bağlamında COVID-19 pandemisi sürecinde bireylerin deneyimledikleri
umutsuzluk ve kaygı düzeyleri incelenmiş, araştırma sonuçları her 4 katılımcıdan birinin
kaygı semptomları gösterdiğini ve her 3 katılımcıdan birinin umutsuzluk semptomları
gösterdiğini ortaya çıkarmıştır.
YAŞAM DOYUM
Chen vd.’ne (2017) göre yaşam doyum kişinin yaşamdan aldığı genel doyumun
bilişsel bir değerlendirmesidir. Yaşam doyumu yüksek olan kişiler, hayata dair pozitif
değerlendirmelerinden dolayı zor şartlar altında daha güçlü olmakta ve daha iyimser
olabilmektedirler (Avşaroğlu ve Koç, 2019, 566). Yaşam doyum, bireylerin mutluluğunu,
subjektif iyi oluşlarını, ruh sağlıklarını ve pozitif işlevselliklerini etkiler (Diener, 2009,
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71). Yaşam doyum, kişilik, hayattan beklentiler, sosyo-ekonomik faktörler, sosyal
ilişkiler ve sağlık gibi birçok konuda belirleyici olabilmektedir (Argan, 2018, 50) ve
bireyin mutluluğu ile ilintili kavramlardan biri olan öznel iyi oluşun bilişsel yönünü
açıklamaktadır (Tümlü ve Recepoğlu, 2013, 207). Covid-19 süresince karantinalar
dolayısıyla yaşanılan zorunlu sosyal izolasyon ve gelir kaybı insanların yaşam
doyumlarını düşürmüştür (Hamermesh, 2020). Ammar vd. (2020) de Covid-19 sürecinde
karantinanın sosyal etkilerini incelemiş ve karantina sürecinin yaşam doyumu
düşürdüğünü ampirik olarak ispatlamıştır. Benzer şekilde Xhang vd.’de (2020), Covid19 sürecinin bireylerin yaşam doyumunu negatif etkilediğini Çin bağlamında ispat
etmiştir.
PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK-KAYGI İLİŞKİSİ
Salgın hastalıkların önemli bir özelliği, kaygı ve korku gibi bireylerin stres düzeylerini
yükselten deneyimler yaratmada önemli bir potansiyeline sahip olmalarıdır (Roy ve
diğerleri, 2020, 1). Kaygı, kolayca kontrol edilemeyen ve bir dizi fizyolojik değişiklikle
ortaya çıkan, olay veya faaliyet hakkında aşırı endişenin sergilendiği, kalıcı stresten
kaynaklanan içsel ve kronik bir durumdur (Poudel-Tandukar vd., 2019, 496). Psikolojik
dayanıklılık ile karşılaştırıldığında, bireylerin yaşamdaki sorunlara karşı koymasını
sağlayan kaygı, bireyleri yaşamın olumsuzluklarına karşı daha savunmasız hale getirir
(Zaleski vd., 2019, s.108). Benzer şekilde Hjemdal vd. (2011) de psikolojik dayanıklılığı
yüksek olan bireylerin daha az depresyona girdiklerini, olayları daha az stres yaptıklarını
ve daha az kaygılandıklarını savunmaktadır. Psikolojik sermaye araştırmaları, koruyucu
faktörlerin varlığının stresörlerin etkilerini hafifletebileceğini ve önemli stres faktörlerine
rağmen ruh sağlığını iyileştirmeye ve tedavi etmeye yardımcı olduğunu göstermiştir
(Luthar, Cicchetti ve Becker, 2000; Masten ve Reed, 2002). Konu ile ilgili daha önce
gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde, Zhou vd.’nin (2018) Çinli hemşireler arasında
yaptıkları çalışmada, psikolojik dayanıklılığında bir bileşeni olduğu kabul edilen pozitif
psikolojik kapasitenin, artan örgütsel bağlılık ve azalan iş tükenmişliği ile ilişkili
olduğunu ve bunun da hemşirelerin kaygı düzeylerini düşürdüğü tespit edilmiştir (Zhou
ve diğerleri, 2018, 76). Benzer şekilde Poudler-Tandukar vd.’nin (2019) çalışmasında,
daha yüksek psikolojik dayanıklılık seviyesinin, daha düşük kaygı ve depresyon
seviyelerine sebep olduğu ile gösterilmiştir (Roy ve diğerleri, 2020, 1).
Covid-19 deneyimlenirken, dünya genelinde psikolojik dayanıklılık ve kaygı
arasındaki ilişkiye dair birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin; Roy vd., (2020), COVID-19
salgını sırasında Hindistan'daki yetişkinler arasında kaygıyı incelemiş, sonuçlar,
katılımcıların kaygı düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Covid-19
sırasında gerçekleştirilen bir diğer çalışmada, katılımcıların yaklaşık % 80'inin COVID19 hakkında endişeli olduğu görülmüştür (Huang ve Zhao, 2020, 1). Çin'de COVID-19
sırasında 7.236 kişi arasında yapılan bir başka çalışmada ise, araştırma sonuçları
insanların %35,1'inin kaygı bozukluğu, %20,1'inin depresif semptomlar ve % 18,2'sinin
uyku kalitesinde sorun yaşadığı ortaya koyulmuştur (Wright vd., 2016, 161). Söz konusu
çalışmalardan esinlenerek biz de H1 hipotezini kurduk:
H1: Covid-19 pandemisi sürecinde, bireylerin psikolojik dayanıklılık seviyeleri kaygı
düzeylerini negatif yönde etkiler.
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KAYGI-YAŞAM DOYUM İLİŞKİSİ
Daha önce de belirtildiği gibi yaşam doyum, kişinin yaşam koşullarının genel bir
değerlendirmesidir ve kişinin yaşam kalitesinin anahtar bir göstergesidir. Yaşam doyumu
yüksek olan bireyler çoğunlukla olumlu zihinsel durumlara, daha düşük kaygı
belirtilerine ve stres düzeylerine sahiptirler (Yu vd., 2020). Güncel literatürde kaygı ile
yaşam doyum arasındaki negatif ilişkiyi doğrulayan çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin;
Evren vd.’nin (2020) araştırması, COVID-19 konusunda endişeli bireylerin, yaşam
doyumunun daha düşük olduğunu ve düşük yaşam doyum seviyelerinin hastalıkla ilgili
negatif duygular yaşamalarına neden olduğunu ortaya koymuştur. Stein ve Heimberg’in
(2004) ABD'de yaptıkları ampirik çalışmalarında da, yaygın kaygı bozukluğunun yaşam
doyum üzerindeki olumsuz etkisini göstermiştir. Almanya'da yapılan bir başka çalışmada
Daig vd. (2009), depresyon belirtilerinin ve kaygının yaşam doyumu üzerindeki olumsuz
etkisini ortaya koymuştur. Ghazwin vd. (2016) de, İranlı hemşirelerde kaygının yaşam
doyumu üzerindeki olumsuz etkisini ortaya koymuştur. Benzer şekilde Lombardo vd.
(2018) de kaygı bozukluğu ile yaşam doyum arasındaki negatif ilişkiyi ortaya koymuştur.
Yine Yu vd.’nin (2020) çalışması, kaygının Çin bağlamında yaşam doyum üzerindeki
olumsuz etkilerini ortaya çıkarmıştır. Mevcut literatürden ilham alarak bu çalışmada H2
hipotezi aşağıdaki şekilde kurulmuştur:
H2: Covid-19 pandemisi sürecinde, bireylerin kaygı düzeyleri yaşam doyumları
üzerinde negatif bir etkiye sahiptir.
METODOLOJİ
Örnek ve Veri Toplama
İlgili alan araştırmasında verilerin toplanmasında rastgele örnekleme yöntemi
benimsenmiştir. Saha araştırması Türkiye'deki hem özel şirketlerden hem de devlet
kurumlarından beyaz yakalı çalışanlar arasında uygulanmıştır. Psikolojik dayanıklılığı
ölçmek için kullanılan 6 öğe, Luthans vd.’nin (2005) Çetin ve Basım (2012) tarafından
Türkçeye uyarlanmış psikolojik sermaye ölçeğinden alınmıştır. Yine yaşam doyumu
ölçmek için Dağlı ve Baysal’ın (2016) 5 maddelik ölçeğinden faydalanılmıştır. Bireylerin
kaygı düzeylerini ölçmek için ise Zaleski vd.’nin (2019) geliştirdiği tek boyuttan oluşan
5 soruluk ölçek kullanılmıştır. Veriler 14 Mayıs 2020-23 Haziran 2020 tarihleri arasında
Covid-19 salgını sırasında toplanmıştır. Veri toplamada çevrimiçi anketler tercih
edilmiştir. Yanıtlar beşli Likert Ölçeği ile toplanmıştır. İlgili saha araştırması için
Linkedin üzerinden 1744 online anket gönderilmiş ve 291 kullanılabilir cevap alınmıştır.
Katılımcıların tamamı şu anda Türkiye'de bulunan kuruluşların çalışanlarıdır.
Katılımcıların % 29'si kamu dairelerinde, diğerleri ise özel şirketlerde çalışmaktadır.
Katılımcıların % 38'i kadın, diğerleri ise erkektir. Katılımcıların eğitim seviyesi oldukça
yüksektir. Toplam katılımcı sayısının % 14'sı lise mezunu. Katılımcıların yaklaşık % 55'ü
üniversite, % 23'ü yüksek lisans ve % 8'si doktora derecesine sahiptir.
Analiz Sonuçları
Çalışmada istatistiksel testleri uygulamadan önce verilerin normalliğini incelemek için
verilerin çarpıklığını incelenmiştir. Çarpıklık, bir dağılımın simetrisinin ölçüsüdür;
normal bir dağılımla yapılan karşılaştırmadır. -1 ile +1 aralığına düşen çarpıklık değerleri
sosyal bilimlerde kabul edilebilir bir normal dağılım gösterir (Hair, Black, Babin ve
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Anderson, 2013). Çalışmada cevaplar 0.741 çarpıklığa sahiptir ve bu da devam etmek
için uygun bir değerdir. Öte yandan, ± 1.0 arasında bir basıklık değeri çoğu psikometrik
amaç için mükemmel kabul edilir (George ve Mallery, 2012). Bu çalışmada da,
örneklemimizi testler için makul bir veri seti haline getiren 0.843 basıklık değeri tespit
edilmiştir. Araştırma örnekleminden elde edilen verilerin analiz için yeterli olup
olmadığını test etmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliği testi yapılmış,
örneklemin yeterlilik katsayısı 0,811 ve Barlett skoru ise 0,001'in altında bulunmuş olup
ilgili değerler faktör analizi ile devam etmeye uygun değerlerdir.
Çalışmada, gözlemlenen değişkenlerin varsayılan boyutlara yüklenip yüklenmediğini
test etmek için açıklayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Ölçme araçlarının iç tutarlılığını
görebilmek amacıyla her ölçek için Cronbach alfa katsayıları hesaplanmış ve maddelerin
varsayılan boyutlarda yüklenip yüklenmediğini görmek için faktör analizi yapılmıştır.
Faktör analizi sonuçları ve Cronbach Alfa değerleri aşağıda Tablo 1'de özetlenmiştir.
Tablo 1. Faktör Analizi
Component
YD1
0,828
YD2
0,84
YD3
0,851
YD4
0,841
YD5
0,681
KYG1
0,729
KYG2
0,793
KYG3
0,805
KYG4
0,787
KYG5
0,797
REZ1
REZ2
REZ4
REZ5
REZ6
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Cronbach Alfa
0.863

0.840

0,714
0,649
0,768
0,817
0,802

0.798

Psikolojik dayanıklılık, kaygı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi, söz
konusu ilişkinin istatistiki olarak oldukça anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Tablo 2'de
görüldüğü gibi, bu üç değişken birbiriyle istatistiki anlamda ilişkilidir. Korelasyon
sonuçlarına göre daha yüksek dayanıklılık seviyelerinde daha düşük kaygı seviyeleri
görülmekte, yine daha yüksek kaygı seviyelerinde daha düşük yaşam doyumu
deneyimlenmektedir. (ρ <0.01, ρ <0.05 seviyesi).
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Tablo 2. Korelasyon Analizi
Korelasyon Sonuçları
REZ
REZ
Pearson Korelasyonu
1
N
292
KYG
Pearson Korelasyonu
-,234**
N
292
YD
Pearson Korelasyonu
,449**
N
292
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

KAY
-,234**
292
1
292
-,436**
292

YD
,449**
292
-,436**
292
1
292

Hipotez Sonuçları
Son olarak, hipotezlerimizi test etmek amacıyla iki farklı regresyon modeli
uygulanmıştır. Tablo 3'de görüldüğü gibi, analiz sonuçları hipotezlerimizi destekler
niteliktedir. Model 1’in sonuçları psikolojik dayanıklılığın kaygı üzerinde negatif etkisi
olduğunu gösterirken (R kare:, 052, F: 16.801, t: -4.099 ***), Model 2 Kaygının yaşam
doyum üzerindeki negatif etkisini destekler niteliktedir (R kare:, 188, F: 67.392, t: -8.242
***). Analiz sonuçları Model 1’in Hipotez1’i, Model 2’nin de hipotez 2’yi desteklediğini
göstermiştir.

Bağımsız değişken
REZ
KYG
F
Adj.R Sq.
Sign.

Tablo 3. Regresyon Analizi
Model 1
Model 2
KYG
YD
Beta
t
Beta
t
3.689
11.934***
4.355
35.155***
-.327
-4.099***
-0,391
-8.242***
16.801
67.392
0.052
0.188
0.000
0.000

TARTIŞMA VE SONUÇ
İlgili araştırmalar, beklentilerin aksine çoğu bireyin zorlayıcı ve caydırıcı yaşam
olayları karşısında dirençli olduğunu kanıtlamıştır (Prayag vd., 2020, 1217). Aslında,
bireylerin yüksek seviyede farkındalık sahibi olması yani dikkatlerini anda
toplayabilmelerinden kaynaklanan farkındalık, bilinç seviyelerini arttırmakta ve
hayatlarını kolaylaştıracak olanaklar sağlamaktadır (Kabat-Zinn, 2003). Farkındalık,
mevcut durumun kabulü ile karakterize edilen belirli bir bilinç deneyimi düzeyini temsil
eder ve yüksek seviyede psikolojik sermaye sahibi olunması ile tetiklenir (Baykal, 2020b,
74). Covid-19 gibi zorlu süreçlerde bireyler söz konusu hastalık ile ilgili farkındalık
kazandıkça hastalıkla mücadele etme güçleri ve hastalığa karşı psikolojik dayanıklılıkları
artmaktadır. Bu anlamda Covid-19 sonrası yapılan araştırmalar, pandeminin bireylerin
depresyon ve kaygı seviyelerinin (Wang vd., 2020), intihar eğilimlerinin (Mamun ve
Griffiths, 2020) arttığını göstermiş ve sürecin sağlık çalışanları arasında tükenmişlik
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(Chen vd., 2020), yalnızlık (Zandifar ve Badrfam, 2020), uyku bozuklukları (Huang ve
Zhao, 2020) gibi çeşitli olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığını göstermiştir.
Türkiye bağlamında yapılan çalışmalara baktığımızda Erdoğdu, Koçoğlu ve Sevim’in
(2020) çalışmasında COVID-19’un kaygı ve umutsuzluk düzeyleri üzerindeki pozitif
etkisi ispatlanmıştır. Yine Kılınçel vd.’nin (2020) yürüttüğü çalışmada ise karantina
sürecinin geriatrik popülasyon üzerinde kaygı ve yalnızlık hissini arttırdığını göstermiştir.
Benzer şekilde, Covid-19 sürecinde Türkiye bağlamında gerçekleştirilen çalışmalarda
kaygı düzeyinin yaşam doyum üzerindeki negatif etkisi ile ilgili sonuçlar bizim
çalışmamızın sonuçları ile paralellik göstermektedir (Satici vd., 2020). Bir diğer
çalışmada Karaşar ve Canlı (2020) bu çalışmanın sonuçları ile paralel bir şekilde, Covid
döneminde Türkiye’de gerçekleştirdikleri çalışmada psikolojik dayanıklılığın depresyon
üzerindeki ters yönlü ilişkisini ispatlamıştır. Daha önce Türkiye’de yapılan çalışmalarda
da psikolojik dayanıklılığın kaygı üzerindeki negatif etkisi ampirik olarak ispatlanmıştır
(Yılmaz, 2017; Demirsu, 2018; Cevizci ve Müezzin, 2019; Devrimci vd. 2020). Bizim
çalışmamızda da Covid sürecinde, Türkiye bağlamında bu ilişki incelenmiş ve önceki
çalışmaları destekler nitelikte Psikolojik dayanıklılığın kaygı üzerindeki negatif ilişkisi
desteklenmiştir.
Benzer şekilde Türkiye bağlamında Covid-19 öncesinde yapılan bir çok çalışmada
kaygının yaşam doyum üzerindeki negatif etkisi ampirik olarak ispatlanmıştır (Tuncer,
2017; Eken ve Abadi, 2018; Çivilidağ vd., 2018). Bizim çalışmamızla benzer şekilde
Çiçek ve Almalı (2020), Kul, Demir ve Katmer (2020) ve Tekin (2020) gibi yazarlar
Covid-19 sürecinde Türkiye’de kaygının yaşam kalitesi ve doyumu üzerindeki negatif
etkisini göstermiştir. Uluslararası alan literatüründe de Covid sürecinde bireylerin kaygı
seviyelerinin yaşam doyumları üzerindeki negatif ilişkiyi gösteren ampirik çalışmalar
bulunmakta ve bizim çalışmamızın sonucu ile paralellik göstermektedirler (Rogowska,
Kuśnierz ve Bokszczanin, 2020; Tomaszek ve Muchacka-Cymerman, 2020; Dymecka,
Gerymski ve Machnik-Czerwik, 2020).
ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI VE ARAŞTIRMACILAR İÇİN ÖNERİLER
Bu çalışmada Covid-19 döneminde Türkiye bağlamında bireylerin psikolojik
dayanıklılıklarının kaygı seviyeleri üzerine etkisi ve yine kaygı seviyelerinin yaşam
doyum seviyeleri üzerine etkisi incelenmiş ve araştırma hipotezlerindeki varsayımlar
doğrulanmıştır. Araştırma sonuçları bireylerin psikolojik dayanıklılıklarına yatırım
yapmanın önemini ispatlamıştır. Psikolojik olarak daha dayanıklı bireyler Covid-19
süreci gibi zor ve travmatik zamanlarda kaygı düzeylerini daha rahat kontrol edebilmekte
ve bu da hayattan doyum sağlama ihtimallerini etkilemektedir. Bu anlamda örgütlerinde
çalışanlarına destek olmaları psikolojik dayanıklılıklarını arttıracak insan kaynakları
uygulamaları ve yönetsel uygulamaları benimsemeleri çalışanların kendilerini daha
güvende ve huzurlu hissetmelerine sebep olmaktadır. Örneğin çalışanlara uzaktan çalışma
imkanının verilmesi, ofislerin hastalık sürecinin gereklerine göre düzenlenmesi, ücret
kesintisi yapılmaması gibi uygulamalar bireyleri rahatlatmakta ve bu süreçte yaşam
doyumlarını arttırmaktadır.
Bundan sonraki çalışmalarda, psikolojik dayanıklılıkla birlikte diğer psikolojik
sermaye öğelerinin (umut, öz-yeterlilik, iyimserlik) kaygı seviyeleri üzerindeki etkilerine
bakılabilir ve ya modeldeki ilişkilerin yaşam doyum yerine stres seviyesi, iş tatmini,
örgütsel bağlılık gibi başka örgütsel davranış değişkenleri üzerindeki etkisi incelenebilir.
Ayrıca araştırmanın kısıtlılıklarını azaltmak adına araştırma hizmet sektörü dışında da
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uygulanabilir veya daha geniş coğrafyalarda temsil gücü daha yüksek bir örneklem
üzerinde tekrarlanabilir.
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