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Bu araştırmada Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktığı kabul edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip
koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bireylerde oluşan Covid-19 korku düzeylerinin bazı değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çocuk
sahibi olup olmama, Covid-19 tanısı alıp almama, yakınlarında Covid-19 tanısı olup olmaması ve medeni durum) açısından incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada veriler 18-65 yaş aralığında yer alan 290 yetişkinden (205 kadın, 85 erkek) elde edilmiştir. Nicel araştırma
yöntemlerinden betimsel tarama modeli ile tasarlanan araştırmada elde edilen verilerin analizinde bireylerin araştırma değişkenleri
açısından istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Bireylerin Covid-19
korku düzeylerinin eğitim düzeyi, yaş ve medeni durum değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için ise tek yönlü
ANOVA analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinde araştırmaya katılan bireylerin Covid-19 Korkusu Ölçeğinde yer alan maddelerden
elde ettikleri puan ortalamaları incelenmiş ve bireylerin sırasıyla Covid-19'dan çok korkarım, Covid-19’u düşünmek beni rahatsız eder
ve sosyal medyada Covid-19 ile ilgili haberleri ve hikâyeleri izlediğimde gergin veya endişeli olurum maddelerinde yüksek puan
ortalamalarına sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca araştırmaya katılan bireylerin Covid-19 düzeylerinin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi,
çocuk sahibi olup olmama, Covid-19 tanısı alıp almama, yakınlarında Covid-19 tanısı olup olmaması ve medeni durum değişkenlerine
göre anlamlı olarak farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Bu sonuçlardan yola çıkarak elde edilen bulgular alanyazın doğrultusunda
tartışılarak araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.
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This study, it was aimed to examine the fear of Covid-19 in terms of some variables. The data were obtained from 290 adults (205
women, 85 men) between the ages of 18-65. The descriptive survey model was used in the study. In the analysis of the obtained data,
independent groups t-test was used to examine whether the individuals' levels of Covid-19 fear differed statistically according to the
variables of gender, having or not having children, having or not having a Covid-19 diagnosis, being diagnosed with Covid-19 or not.
Also, one-way ANOVA analysis was used to examine whether Covid-19 fear levels differ according to education level, marital status
and age. First of all, the average scores of Covid-19 fear of the individuals participating in the study were examined. When the scores
obtained from the Covid-19 fear scale are examined, the items with the highest average are I am most afraid of Covid-19, it makes me
uncomfortable to think about Covid-19 and when watching news and stories about Covid-19 on social media, I become nervous or
anxious”. Thus, it was revealed that the Covid-19 levels of the individuals participating in the study did not differ significantly according
to the variables of gender, age, educational status, whether or not they had children, whether they were diagnosed with Covid-19, and
whether or not they were diagnosed with Covid-19 in their relatives. Based on these results, the findings obtained were discussed in
line with the literature and suggestions were made to the researchers.
Keywords: covid-19, fear, anxiety, pandemic, coronavirus
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GİRİŞ

İ

lk olarak Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktığı kabul edilen ve tüm
dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünyanın karşı karşıya geldiği en büyük
salgın tehditlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Ovalı, 2020). Öncelikle Asya kıtasında

sonrasında ise Avrupa kıtasında büyük bir hızla yayılmaya devam eden bu virüsün dünya çapında
yayılım göstermesi pandemi olarak ilan edilmesine neden olmuş ve bu durum karşısında tüm
devletler büyük tedbirler almaya başlamıştır (Karcıoğlu, 2020; Tırmıkçıoğlu, 2020). 11 Mart 2020
tarihinde ilk koronavirüs vakasının Türkiye’de görülmesinden itibaren de çeşitli koruyucu ve
önleyici tedbirler uygulamaya koyulmuştur.
Dünya üzerinde daha önceki dönemlerde yaşanan çeşitli salgılar gibi Covid-19 salgının da
insanların belirsizlik, depresyon, kaygı ve stres yaşamalarına neden olmuştur (Zandifar ve
Badrfam, 2020). Salgının yayılım hızındaki önlenemeyen artış, pandemi koşulları, davranış
alışkanlıklarının değişmesi, hastalanma korkusu gibi durumlar insanlarda koronavirüs salgınının
fizyolojik etkilerinin yanında psikolojik olarak da olumsuz etkilerinin olacağına işaret etmektedir
(Aşkın, Bozkurt ve Zeybek, 2020; Biçer, Çakmak, Demir ve Kurt, 2020; Kaya, 2020). Örneğin Çin’de
görülen ilk Covid-19 salgını sonrası yapılmış olan bir araştırmada katılımcıların %16.5’i orta
şiddette depresif belirtiler, %28’i orta şiddette anksiyete belirtileri ve %8.1’i de orta şiddette stres
tepkileri gösterdiği tespit edilmiştir (Wang vd., 2020). İnsanlığın yakın zamanda yaşamış olduğu
en büyük tehditlerden biri olarak kabul edilen bu durum karşısında bireylerin bu şekilde
psikolojik tepkiler vermesi olağan bir durum olarak değerlendirilmektedir (Şahin, 2019). Ayrıca
yaşanan bu olağanüstü durum bireylerde önceden mevcut olan çeşitli psikolojik rahatsızlıkların
artmasının da bir tetikleyicisi rol üstlendiği belirtilmektedir (Ho, Chee ve Ho, 2020; Qiu, Shen,
Zhao, Wang, Xie ve Xu, 2020). Tarih boyunca hiç beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan bu tip
büyük tehditler sonrasında ortaya çıkan psikolojik tepkiler (Duman, 2020) arasında yer alan
korku tepkisi tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok insanın hastalanmasına ve hayatını
kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını sonrasında da kendini göstermiştir (Pakpour ve
Griffiths, 2020). Bireylerin düşüncelerinin içeriğinde tehlike olması durumunda oluşan tepki
olarak kabul edilen korku (Gençöz, 1998) bulaşıcı hastalıkların karakteristik bir özelliği olarak
kabul edilmektedir (Özmen, Özkan, Özer ve Zubaroğlu Yanardağ, 2021). Covid-19 salgınından
dolayı yüksek korku yaşayan bireylerin sağlıklı ve mantıklı düşünce yapılarında bozulmaların
olduğu belirtilmektedir (Ahorsu, Lin, Imani, Saffari, Griffiths ve Pakpour, 2020). Alanyazında
Covid-19 korkusu ile yapılan araştırmalar incelendiğinde Covid-19 ile psikolojik stres ve yaşam
doyumu (Satıcı, Göçet Tekin, Deniz ve Satıcı, 2020), stres ve kaygı (Göksu ve Kumcağız, 2020),
işyeri zorbalığı, korku ve endişe (Sasaki, Kuroda, Tsuno ve Kawakami, 2020), kaygı (Memiş Doğan
ve Düzel, 2020), öznel iyi oluş (Yıldırım ve Arslan, 2020), umut ve psikolojik iyi oluş (Ersoy, Altın,
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Sarıkaya ve Güngörmüş Özkardaş, 2020), psikolojik sağlamlık (Gündoğan, 2021; Tönbül, 2020) ve
iş yerinde sağlık güvenliği (Chen ve Eyoun, 2020) ile ilişkili olduğu görülmektedir.
Covid-19 bireylerin ve ailelerin günlük davranış alışkanlıklarının bozulmasına (Buzzi vd.,
2020), psikolojik, sosyal, duygusal açıdan olumsuz etkilenmelerine (Smirni, Lavanco ve Smirni,
2020) ve ekonomik sorunlar yaşamalarına (Franic ve Dodig Curkovic, 2021) neden olan ciddi bir
risk durumu olarak değerlendirilmektedir. Bu risk durumu sebebiyle bireylerin korku ve kaygı
düzeylerinde artış yaşandığı bildirilmektedir (Fitzpatrick, Harris ve Drawhe, 2020; Wheaton,
Prikhidko ve Messner, 2021). Bu nedenle bireylerin Covid-19 salgını süresince yaşadıkları korku
ve kaygılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi ve anlaşılmasının önemli olduğu
vurgulanmaktadır (Mamun ve Griffiths, 2020).

Covi-19’un alanyazında belirtilen olumsuz

etkilerinden yola çıkarak bu araştırmada bireylerin Covid-19 korku düzeyleri belirlenerek, bu
korku düzeylerinin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çocuk sahibi olup olmama, Covid-19 tanısı alıp
almama, yakınlarında Covid-19 tanısı olup olmaması ve medeni durum değişkenleri açısından
anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma bireylerin Covid-19 korkusu düzeylerinin bazı değişkenler açısından anlamlı
olarak farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymayı amaçlayan nicel araştırma yöntemlerinden
betimsel tarama modelinde tasarlanmış bir çalışmadır. Bu araştırma modelinde araştırmacı
mevcut durumu elde ettiği veriler ile olduğu gibi betimlemeyi hedeflemektedir (Büyüköztürk,
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2018). Bu doğrultuda araştırmada yer alan alt amaçlar şu
şekildedir:
1. Bireylerin Covid-19 korkusu düzeyleri cinsiyetlerine göre anlamlı olarak farklılaşmakta
mıdır?
2. Bireylerin Covid-19 korkusu düzeyleri yaşlarına göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?
3. Bireylerin Covid-19 korkusu düzeyleri eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak
farklılaşmakta mıdır?
4. Bireylerin Covid-19 korkusu düzeyleri çocuk sahibi olup olmamalarına durumlarına göre
anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?
5. Bireylerin Covid-19 korkusu düzeyleri Covid-19 tanısı alıp almamalarına göre anlamlı
olarak farklılaşmakta mıdır?
6. Bireylerin Covid-19 korkusu düzeyleri yakınlarındaki herhangi birisinin Covid-19 tanısı
olup olmamalarına göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır?
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7. Bireylerin Covid-19 korkusu düzeyleri medeni durumlarına göre anlamlı olarak
farklılaşmakta mıdır?
Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın çalışma grubu yaşları 18 ile 62 (x̄ = 33.45; Ss= 8.57) arasında değişen 205
kadın ve 85 erkek olmak üzere 290 yetişkin bireyden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan
bireylerin 38 (%13.1)’i ilkokul, 36 (%12.4)’sı ortaokul, 50 (%17.2)’si lise, 23 (%7.9)’ü ön lisans,
114 (%39.3) ve 29 (%10)’u lisansüstü eğitime sahiptir.
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu. Katılımcılardan cinsiyet, yaş, çalışma durumu, çocuk sahibi olup
olmama, Covid-19 tanısı alıp almama, Covid-19’a yakalanan bir tanıdığı olup olmaması gibi
bilgilerin alınması için araştırmacılar tarafından hazırlanmış formdur.
Covid-19 Korkusu Ölçeği. Ölçek, Ahorsu ve arkadaşları (2020) tarafından bireylerin
koronavirüsten kaynaklanan korku düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin
Türkçe’ye uyarlaması Ladikli, Bahadır, Yumuşak, Akkuzu, Karaman ve Türkkan (2020) tarafından
yapılmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışmalarına 793 kadın, 183 erkek toplam 1176 kişi katılım
sağlamıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonrası ölçeğin tek faktörlü bir yapıda olduğu tespit
edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları da ölçeğin ölçek yapısının araştırma örneklemi için
uygun bulunduğunu ortaya koymuştur. Ölçekte yer alan maddelerin geçerliği incelendiğinde
maddelerin ayırt ediciliğinin yüksek olduğu (t(634)=-59,463; p<0,001) tespit edilmiştir. Ölçüt
bağıntılı geçerlik kapsamında incelenen korelasyon puanlarına bakıldığında korelasyonun Covid19 Korkusu Ölçeği ile Hastane Depresyon Anksiyete Ölçeği anksiyete alt boyutu ile 0.48 ve
depresyon alt boyutu ile 0.40 düzeyinde olduğu, Sağlık Bilişleri Anketi tıbbi tanı olma durum
formu ve tıbbi tanı olmama durum formu için ise 0.40 olduğu ortaya konmuştur. Ölçeğin
güvenirlik çalışmalarına bakıldığında Covid-19 Korkusu Ölçeği’nin cronbach alpfa iç tutarlık
katsayısını 0.86 olduğu görülmüştür. Ölçeğin iki yarısı arasındaki tutarlılığı inceleyen Guttman
Split Half katsayısının ise 0.82 olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan test-tekrar test sonuçlarından
elde edilen korelasyon katsayısının da 0. 86 olduğu görülmüştür. Elde edilen bu bulgular Covid19 Korkusu Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak Türk örnekleminde kullanılabilir
olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada ise Covid-19 Korkusu Ölçeği’nin cronbach alpha iç tutarlık
katsayısı 0.79 olarak tespit edilmiştir. Beşli likert tipinde hazırlanan ve yedi maddeden oluşan
ölçekten elde edilecek puanlar ise 7 puan ile 35 puan arasında değişmektedir. Ölçekten elde
edilen yüksek skorlar bireylerde koronavirüs korkusunun yüksek olduğuna işaret etmektedir.
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Etik Onay
Araştırmaya başlamadan önce Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal ve Beşeri
Bilimler Etik Kurulu’ndan (02/04/2021 tarih ve karar sayısı: 01-29) çalışma için gerekli izin
alınmıştır. Ayrıca veri toplama araçlarının ilk sayfasına araştırmayla ilgili bilgilendirilmiş onam
formu eklenmiş ve çalışma hakkında katılımcılar bilgilendirilerek gönüllük esasına göre
yürütülmüştür. Ayrıca çalışmada araştırmaya katılan bireylerin gizliliklerini ifşa edecek hiçbir
bilgi talep edilmemiştir.
Verilerin Analizi
Çalışmada toplanan verilerin analizi öncesinde verilere ait betimleyici istatistikler (X̄ =
19.47, SS.= 4.44, basıklık= -.219, çarpıklık = -.342) incelenmiştir. Verilerden elde edilen değerlerin
-1.5 < basıklık, çarpıklık < +1.5 aralığı içerisinde yer alması verilerin normal dağıldığını
göstermektedir (Tabachick ve Fidell, 2015). Bu doğrultuda verilerin normal dağılım sergilediği
tespit edilmiştir. Bireylerin Covid-19 korku düzeylerinin cinsiyet, çocuk sahibi olup olmama,
Covid-19 tanısı alıp almama, yakınlarında Covid-19 tanısı olup olmaması değişkenlerine göre
istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için bağımsız gruplar t-testi, eğitim
düzeyine ve yaş) değişkenleri açısından farklılaşmanın olup olmadığını incelemek için ise tek
yönlü ANOVA analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin yaşlarının kategorize
edilmesinde Levinson (1980)’un yaşam yapısı kuramından yararlanılmıştır.

BULGULAR VE YORUM
Araştırmada bireylerin Covid-19 korku düzeylerini değerlendirmek için Covid-19
Korkusu Ölçeği’nden elde edilen toplam puanlara ait ortalama ve standart sapma değerleri ile
Covid-19 Korkusu Ölçeği’nde yer alan maddelerin ortalama ve standart sapma değerleri
incelenmiştir. Yapılan analize ilişkin bulgulara Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1
Bireylerin Covid-19 korku düzeylerine ilişkin betimsel istatistikler
Değişkenler
Covid-19 Korkusu Toplam
1. Covid-19'dan çok korkarım.
2. Covid-19’u düşünmek beni rahatsız eder.
3. Covid-19’u düşündüğümde ellerim terler.
4. Covid-19 yüzünden hayatımı kaybetmekten korkuyorum.
5. Sosyal medyada Covid-19 ile ilgili haberleri ve hikâyeleri izlediğimde gergin veya endişeli
olurum.
6. Covid-19’a yakalanmaktan endişelendiğim için uyuyamıyorum.
7. Covid-19’a yakalandığımı düşündüğümde kalbim hızlanır veya çarpıntı yaşarım.

N
290
290
290
290
290

x̄
20.01
3.43
3.30
2.10
2.95

SS
4.44
0.80
0.98
0.92
1.04

290

3.28

0.96

290
290

1.89
2.32

0.85
1.07

Tablo 1’e bakıldığı zaman bireylerin Covid-19 korkusu toplam puan ortalamasının 20.01
olduğu ve ölçekten alınabilecek ortalama puanın (en düşük 7 en yüksek 35) üstünde olduğu
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görülmektedir. Ölçek maddelerinin ortalama puanları incelendiği zaman en yüksek ortalama
puanları sırasıyla “1. Covid-19'dan çok korkarım (x̄ = 3.43), 2. Covid-19’u düşünmek beni rahatsız
eder (x̄ = 3.43) ve 5. Sosyal medyada Covid-19 ile ilgili haberleri ve hikâyeleri izlediğimde gergin
veya endişeli olurum (x̄ = 3.28)” maddelerine ait olduğu görülmektedir.
Katılımcıların Covid-19 korkusu puanlarının cinsiyetlerine göre anlamlı olarak
değişip değişmediğini değerlendirmek için bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Yapılan analiz
sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2
Katılımcıların Cinsiyetleri Açısından Covid-19 Korkusu Puanlarına İlişkin Bulgular
Değişkenler
Covid-19 Korkusu

Cinsiyet

N

x̄

S

Erkek

85

19.45

4.15

Kadın

205

18.85

4.41

Toplam

290

20.01

4.44

t

p

1.05

.29

*p<.05

Tablo 2’ye bakıldığı zaman bireylerin Covid-19 korkusu puanları cinsiyet değişkenine göre
anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir (p > .05).
Katılımcıların Covid-19 korkusu puanlarının çocuk sahibi olup olmamalarına anlamlı
olarak değişip değişmediğini değerlendirmek için bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Yapılan
analiz sonucuna ait bulgular Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3
Çocuk Sahibi Olup Olmamaya Göre Covid-19 Korkusu Puanlarına İlişkin Bulgular
Değişkenler
Covid-19 Korkusu

Çocuk Sahibi

N

x̄

S

Var

190

19.55

4.32

Yok

100

18.74

4.63

Toplam

290

20.01

4.44

t

p

1.48

.14

*p<.05

Tablo 3 incelendiğinde bireylerin Covid-19 korkusu puanları çocuk sahibi olup olmama
durumlarına göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir (p > .05). Ancak çocuk sahibi
olanların Covid-19 puan ortalamalarının (x̄ =19.55), çocuk sahibi olmayan katılımcılardan (x̄
=18.74) daha yüksek olduğu görülmektedir.
Katılımcıların Covid-19 korkusu puanlarının Covid-19 tanısı alıp almama durumlarına
göre anlamlı olarak değişip değişmediğini değerlendirmek için bağımsız gruplar t testi yapılmıştır.
Yapılan analiz sonucuna ait bulgular Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4
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Covid-19 Tanısı Alıp Almamaya Göre Covid-19 Korkusu Puanlarına İlişkin Bulgular
Değişkenler
Covid-19 Tanısı
*p<.05

Covid-19 Tanısı Alma

N

x̄

S

Var

40

17.97

4.43

Yok
Toplam

250
290

19.48
20.01

4.42
4.44

t

p

-2.02

.047*

Tablo 4’e bakıldığı zaman bireylerin Covid-19 korkusu puanları daha önce Covid-19 tanısı

alıp almama durumlarına göre anlamlı olarak farklılaşmıştır (t = -2.02, p<.05). Diğer bir ifadeyle
daha önce Covid-19 tanısı alan katılımcıların Covid-19 puan ortalamalarının (x̄ =17.97), Covid-19
tanısı almayan katılıcıların Covid-19 puan ortalamalarında (x̄ =18.74) anlamlı olarak daha düşük
olduğu görülmektedir.
Katılımcıların Covid-19 korkusu puanlarının kendileri dışındaki yakınlarının Covid-19
tanısı alıp almama durumlarına göre anlamlı olarak değişip değişmediğini değerlendirmek için
bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucuna ait bulgular Tablo 5’de sunulmuştur.
Tablo 5
Yakınlarının Covid-19 Tanısı Alıp Almaması Durumuna Göre Covid-19 Korkusu Puanlarına İlişkin
Bulgular
Değişkenler
Covid-19 Tanısı

Yakınının Covid-19 Tanısı Alma Durumu

N

x̄

S

Var

186

19.28

4.36

Yok

104

19.26

4.59

Toplam

290

20.01

4.44

t

p

.037

.91

*p<.05

Tablo 5 incelendiği zaman bireylerin Covid-19 korkusu puanları yakınlarının Covid-19
tanısı alıp almama durumlarına göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir (p>.05).
Katılımcıların Covid-19 korkusu puanlarının eğitim düzeylerine göre anlamlı
farklılaşmanın olup olmadığını değerlendirmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
yapılmıştır. Yapılan analiz sonucuna ait bulgular Tablo 6’de sunulmuştur.
Tablo 6
Eğitim Düzeyine Göre Covid-19 Korkusu Puanlarına İlişkin Bulgular
Değişkenler

Covid-19
Korkusu

Eğitim
Düzeyi

n

x̄

s

İlkokul

38

19.42

3.62

Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

36
50
23
114
29
290

19.17
19.92
18.78
19.18
18.83
19.27

4.46
4.28
5.40
4.55
4.65
4.44

Varyansın
Kaynağı
Gruplar
arası
Grup içi
Toplam

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

f

p

34.354

5

6.87

.344

.88

5673.13
5707.48

284
289

19.98

*p<.05
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Tablo 6’ya bakıldığı zaman katılımcıların Covid-19 korkusu puanları eğitim düzeylerine
göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir (p>.05).
Katılımcıların Covid-19 korkusu puanlarının medeni durumlarına göre anlamlı
farklılaşmanın olup olmadığını değerlendirmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)
yapılmıştır. Yapılan analiz sonucuna ait bulgular Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7
Medeni Duruma Göre Covid-19 Korkusu Puanlarına İlişkin Bulgular
Medeni
Durum

Değişkenler

Covid-19
Korkusu

*p<.05

Varyansın
Kaynağı
Gruplar
arası

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

f

p

86.87

2

43.44

2.22

.11

4.50

Grup içi

5620.61

287

19.58

19.55

5.14

Toplam

5707.48

289

19.27

4.44

n

x̄

s

Evli

192

19.64

4.35

Bekar

87

18.44

Boşanmış

11

Toplam

290

Tablo 7’de görüldüğü üzere katılımcıların Covid-19 korkusu puanları medeni durumlarına

göre anlamlı olarak farklılaşmamıştır (p>.05).
Katılımcıların Covid-19 korkusu puanlarının yaş değişkenine anlamlı farklılaşmanın olup
olmadığını değerlendirmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Yapılan analiz
sonucuna ait bulgular Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8
Kategorize Edilmiş Yaş Değişkenine Göre Covid-19 Korkusu Puanlarına İlişkin Bulgular
Değişkenle
r

Yaş
Düzeyler
i
118-30

Covid-19
Korkusu

231-45
346

ve

üstü
Toplam

n

x̄

s

10
2
16
4

18.3
4
19.7
3
20.0
8
19.2
7

4.3
3
4.3
6
5.0
2
4.4
4

24
29
0

Varyansı
n Kaynağı

Karele
r Top.

Sd

Karele
r Ort.

f

p

Fark
(Tukey
)

Gruplar
arası

138.46

2

69.23

3.5
7

.029
*

2-1

5569.0
2
5707.4
8

28
7
28
9

Grup içi
Toplam

19.41

*p<.05

Tablo 8’e bakıldığı zaman bireylerin Covid-19 korkusu puanları kategorik hale getirilmiş
yaş değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmıştır (F289-2 = 3.57, p<.05). Diğer bir 31-45 yaş
aralığında bulunan katılımcıların Covid-19 puan ortalamalarının (x̄ =19.73), 18-30 yaş aralığında
bulunan katılıcıların Covid-19 puan ortalamalarından (x̄ =18.34) anlamlı olarak daha yüksek
olduğu görülmektedir.
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Bu araştırmada bireylerin Covid-19 korku düzeylerini belirlemek ve bu korku düzeylerini
cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, çocuk sahibi olup olmama, Covid-19 tanısı alıp
almama, yakınlarında Covid-19 tanısı olup olmama değişkenleri açısından incelenmesi
amaçlanmıştır.
Araştırmanın ilk bulgusuna göre katılımcıların Covid-19 korku puan ortalamalarının
20.01 olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre bireylerin Covid-19 virüsüne ilişkin korkularının
yüksek olduğu ifade edilebilir. Diğer açıdan Covid-19 ölçeğinde en yüksek ortalamaya sahip
maddelere bakıldığında, “1. Covid-19'dan çok korkarım (x̄ = 3.43), 2. Covid-19’u düşünmek beni
rahatsız eder (x̄ = 3.43) ve 5. Sosyal medyada Covid-19 ile ilgili haberleri ve hikâyeleri izlediğimde
gergin veya endişeli olurum (x̄ = 3.28)” şeklindeki maddeler olduğu dikkati çekmektedir. 2 nolu
maddeye dikkat edildiği zaman Covid-19 virüsü ile ilgili düşüncelerin bireylerde rahatsızlığa
neden olduğu görülmektedir. Bu durum bireyler doğrudan Covid-19 deneyimleri olmasa bile
virüsle ilgili düşüncelerin onları rahatsız hissetmelerine neden olduğu şeklinde ifade edilebilir.
Bilişsel Davranışçı Kuram bireylerin olumsuz şekilde hissetmelerinin altında olumsuz ve işlevsel
olmayan düşüncelerin olduğunu ifade etmektedir (Beck ve Weishaar, 1989). Bu durumun Bilişsel
Davranışçı kuramın düşünce-duygu-davranış arasındaki ilişkiye dair yapmış olduğu açıklama ile
de örtüştüğü söylenebilir. Diğer açıdan pandemi gibi kriz dönemlerinde bireylerin stres ve kaygı
düzeylerinde artışların meydana gelmesinden dolayı işlevsel olmayan düşüncelere kapılma
risklerinin yükselebileceği ifade edilmektedir (Bilge ve Bilge, 2020). Ayrıca pandemi gibi kriz
dönemlerinde bireyler, sağlık kaygılarını kontrol almaya çalışırken işlevsel olmayan davranışlara
yönelebilmektedirler (Rajkumar, 2020). Öte yandan 5 nolu madde incelendiğinde, sosyal
medyadaki Covid-19 ile ilgili paylaşımların bireylerin Covid-19 korkularında artışa neden
olduğuna işaret etmektedir. Bu durumun pandemi döneminde uygulanan izolasyon tedbirleriyle
birlikte bireylerin temel haber alma kaynaklarının teknolojik cihazlar ve çevrimiçi paylaşım
siteleri olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda bir açıklama
yaparak bireylerin Covid-19 ile ilgili sosyal medyadan ulaştıkları ve doğru olmayan bilgilerin
bireyleri ruhsal açıdan olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekmiştir (WHO, 2020). Ayrıca
alanyazında yapılan çeşitli araştırmalarda da siber ortamın bireylerin Covid-19 korkuları
üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilecek hale dönüştüğüne dikkat çekilmektedir (Babvey,
Capela, Cappa, Lipizzi, Petrowski ve Ramirez-Marquez, 2020; Bridgman vd., 2020; Gao vd. 2020;
Jugman, Brand, Kolb ve Witthöft, 2020).
Araştırmanın ikinci bulgusuna göre katılımcıların Covid-19 korkusu puanları
cinsiyetlerine göre farklılaşmamıştır. Bu sonuç erkek ve kadın bireylerin benzer düzeyde Covid19 korkusu hissettikleri şeklinde yorumlanabilir. Alanyazında bu araştırmanın bulgusuna benzer
sonuçlar rapor eden çalışmalar yer almaktadır (Cao vd, 2020; Duman, 2020; Huang ve Zhao,
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2020). Ancak alanyazında cinsiyete göre Covid-19 korkusunun anlamlı olarak farklılaştığını rapor
eden çalışmalar da bulunmaktadır. Bakioğlu, Korkmaz ve Ercan (2020) yapmış oldukları
çalışmalarında kadınların Covid-19 korkularının erkeklerden daha yüksek olduğu sonucuna
ulaşmışladır. Alanyazında benzer şekilde Covid-19 korkusunun cinsiyet değişkenine göre anlamlı
olarak farklılaştığı sonucuna ulaşan araştırmalar bulunmaktadır (Ekiz, Ilıman ve Dönmez, 2020;
Özdin ve Özdin, 2020). Alanyazındaki araştırma bulgularına bakıldığı zaman cinsiyet değişkenine
göre bireylerin Covid-19 korkularına dair farklı sonuçlara ulaştıkları görülmektedir. Bu farklılığa
çalışılan örneklem grubundaki yaş dağılımı, örneklem grubundaki cinsiyet dağılımı, örneklem
büyüklüğü veya araştırmanın yapıldığı zaman dilimi (pandemi açısından) gibi faktörlerden
kaynaklandığı düşünülebilir.
Araştırmanın üçüncü bulgusu katılımcıların Covid-19 korkularının çocuk sahibi olup
olmama durumuna göre farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Bu sonuç çocuk sahibi olup
olmamanın katılımcıların Covid-19 korkuları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı şeklinde
yorumlanabilir. Alanyazında bu konuda bir araştırmaya rastlanmış ve bu nedenle elde edilen bu
araştırma bulgusu alanyazın dahilinde tartışılamamıştır.
Araştırmanın dördüncü bulgusuna göre Covid-19 korkusu puanları daha önce Covid-19
tanısı alıp almama durumlarına göre anlamlı olarak farklılaşmıştır. Elde edilen bu bulguya göre
Covid-19 tanısı alan katılımcıların Covid-19 puan ortalamalarının (x̄ =17.97), Covid-19 tanısı
almayan katılıcıların Covid-19 puan ortalamalarında (x̄ =18.74) anlamlı olarak daha düşük olduğu
görülmektedir. Bu sonuca Covid-19 hastalığına yakalanan ve bunu atlatan bireylerin virüse
yönelik korkularının azaldığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca Covid-19 hastalığını geçiren
bireylerde hastalığın etkilerine dair belirsizlik duygularının azaldığı ve nedenle de Covid-19’a dair
korkularının diğer bireylere göre daha düşük olduğu düşünülebilir.
Araştırmanın beşinci bulgusuna göre katılımcıların Covid-19 korkusu puanları
yakınlarının Covid-19 tanısı alıp almama durumlarına göre anlamlı olarak farklılaşmadığı
görülmüştür. Bu sonuç yakınlarında Covid-19 tanısı olanlarla ile yakınlarında Covid-19 tanısı
olmayanların benzer düzeyde Covid-19 korkusu yaşadıkları şeklinde yorumlanabilir. Alanyazında
bu araştırma bulgusunu destekleyen araştırmalar bulunmaktadır. Öktem ve arkadaşları (2020)
yapmış oldukları çalışmalarında bireylerin Covid-19 kaygılarının yakınlarında Covid-19 tanısı
olup olmama durumuna göre anlamlı olarak farklılaşmadığını raporlamışladır. Benzer şekilde
yapılan bir çalışmada da yakınlarında Covid-19 teşhisinin olup olmamasına göre bireylerin Covid19 kaygılarında anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Çölgeçen ve Çölgeçen,
2020 ). Ancak Özşahin ve Aksoy (2020) yapmış oldukları yakınlarında Covid-19 teşhisinin olup
olmamasına göre bireylerin Covid-19 kaygılarında anlamlı bir farklılaştığını ve yakınlarında
Covid-19 teşhisi alan bireylerin anlamlı olarak daha yüksek Covid-19 kaygısı yaşadıkları sonucuna
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ulaşmışladır. Bu iki araştırma arasındaki farklılığa Covid-19 tanısı alan yakınlarının hastalığı ağır
veya hafif geçirme durumlarının etkili olabileceği düşünülmüştür.
Araştırmanın altıncı bulgusuna göre katılımcıların Covid-19 korkuları eğitim düzeylerine
göre anlamlı olarak farklılaşmamıştır. Bu sonuç eğitim düzeyinin bireylerin Covid-19 korkuları
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığına işaret etmektedir. Türktemiz ve arkadaşları (2020) spor
yapan bireylerin Covid-19 korkularının eğitim düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı
sonucuna ulaşmışladır. Yine yapılan başka bir araştırmada bireylerin Covid-19 korkularının
eğitim düzeyine herhangi bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (2020). Aynı şekilde
Bakioğlu ve arkadaşları (2020) yapmış oldukları araştırmalarında da benzer sonuca ulaşmışladır.
Bu sonuçların mevcut araştırma bulgusuyla örtüştüğü ifade edilebilir.
Araştırmanın yedinci bulgusu katılımcıların Covid-19 korkularının medeni durumlarına
göre anlamlı olarak farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Alanyazında benzer sonuçlara ulaşan
çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, Çölgeçen ve Çölgeçen (2020) bireylerin Covid-19’a yönelik
kaygılarını medeni durumlarına göre anlamlı olarak farklılaşmadığını sonucuna ulaşmışladır.
Alanyazında benzer sonuçları raporlayan başka çalışmalarda bulunmaktadır (Kong vd., 2020;
Wang vd., 2020). Bunun yanı sıra bu bulgunun aksini raporlayan çalışmalarda bulunmaktadır.
Gencer (2020) yapmış olduğu araştırmasında bekâr bireylerin Covid-19 korkusu puanlarının evli
ve boşanmış bireylerden anlamlı olarak daha yüksek olduğunu bulmuştur. Rahman (2021)
tarafından yürütülen araştırmada da kız üniversite öğrencilerinin Covid-19 korkusu puanlarının
erkek öğrencilere göre daha yüksek bulunduğu görülmektedir. Bu sonuçlar medeni durumun
Covid-19 korkusu üzerinde etkisine sonuçların tam olarak tutarlı olmadığı ve bu duruma çalışan
örneklem

grubunun

diğer

demografik

özelliklerinin

etkili

olabileceği

göz

önünde

bulundurulmalıdır.
Araştırmanın sekizinci bulgusuna göre bireylerin Covid-19 kokuları yaş değişkenine göre
anlamlı olarak farklılaşmıştır. Diğer bir ifadeyle 31-45 yaş aralığında bulunan katılımcıların Covid19 puan ortalamalarının (x̄ =19.73), 18-30 yaş aralığında bulunan katılıcıların Covid-19 puan
ortalamalarından (x̄ =18.34) anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. Türktemiz ve
arkadaşları (2020) yapmış oldukları araştırmalarında 24-28 arasında buluna bireylerin Covid19’a ilişkin kaygılarının 18 yaş ve altında bulunan bireylerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu
görülmüştür. Yine yapılan başka bir araştırmada 15-20 yaş arasında bulunan bireylerin Covid-19
korkularının 40-64 yaş arasında bulunan bireylerden, 21-39 yaş arasında bulunan bireylerin
Covid-19 korkularının 40-64 yaş arasında bulunan bireylerden daha yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bunların yanı sıra alanyazında yaş ile Covid-19 korkusu arasında herhangi bir ilişki
tespit etmeyen çalışmalarda bulunmaktadır (Badahdah vd., 2020; Bakioğlu vd., 2020). Mevcut
araştırmada alınyazındaki diğer araştırma sonuçlarında 25 ile 40 yaş arasındaki bireylerin Covid-
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19 kaygılarının daha fazla olduğu dikkati çekmektedir. Bu duruma bireylerin içinde bulundukları
gelişim dönemleri ve ihtiyaçlarının neden olduğu söylenebilir. Erikson (1980)’un geliştirmiş
olduğu Psikososyal Gelişim Kuramı’nda bu yaş aralıkları Yakınlığa Karşı Uzaklık (20-30) ile
Üretkenliğe Karşı Durgunluk (30-60) dönemlerine denk gelmektedir. Bu dönemde bireyler sosyal
ilişkiler kurmak, karşı cinsle yakınlaşma, bir mesleğe girme ve üretken olma gibi gelişim
ihtiyaçları bulunmaktadır. Ancak pandemi döneminde değişen hayat şartları ve alınan sosyal
izolasyon tedbirleri bireylerin bu gelişim ihtiyaçlarının karşılamalarına engel oluşturmuş ve bu
durum bu yaşa aralığında bulunan bireylerin Covid-19 korkularının yükselmesine neden olmuş
olabilir.
Her çalışmanın belirli sınırlılıkları olduğu gibi bu araştırmada belirli sınırlılıklar
barındırmaktadır. İlk olarak bu araştırmadaki tüm veriler öz bildirim yöntemiyle toplandığı için
her türlü önyargıya tabidir. İkinci olarak veriler internet tabanlı bir sistem kullanılarak toplanmış
ve çalışma gönüllülük esasına göre geri dönüş sağlayan bireylerle sürdürülmüştür. Ancak bu
durum örneklem grubunun cinsiyet dağılımı açısında kadınların lehine bir üstünlük oluşmasına
neden olmuştur. Örneklem gurubunda bu dağılım ise araştırmada elde edilen sonuçların tüm
bireyler üzerine genellemesi konusunda bir sınırlılık oluşturmaktadır. Bu nedenle ileride
yapılacak başka bir çalışmada cinsiyet açısından daha dengeli dağılım gösteren bir grup ile benzer
değişkenler arasındaki ilişkiler incelenerek daha genellenebilir sonuçlar elde edilebileceği
düşünülmektedir. Bunun yanı sıra bireylerin Covid-19 pandemisine yönelik görüşlerinin
değerlendirildiği nitel bir araştırma planlanarak bu konuyla ilgili derinlemesine bilgiler elde
edilebilir.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
The New Coronavirus (Covid-19), which first emerged in China and started to spread all
over the world, is considered one of the biggest epidemic threats the world is facing (Ovalı, 2020).
As indifferent outbreaks in the past, the Covid-19 outbreak has various psychological effects.
These effects include fear of Covid-19 (Pakpour & Griffiths, 2020). In this direction, it was aimed
to examine whether the fear of Covid-19 differs significantly in terms of some variables.
Method
In this study, the descriptive survey model was used. The data in the study were obtained
from 290 adults (205 women, 85 men) between the ages of 18-65. Personal Information Form and
and Covid-19 Fear Scale were used for data collection. Independent groups t-test and One-Way
ANOVA test were used in the analysis. The findings were discussed in line with the literature and
suggestions were made to the researchers.
Results
According to the findings obtained from the study, it was determined that individuals'
levels of fear of Covid-19 did not differ significantly according to the variables of gender and
having or not having a child. Also, it was found that individuals' levels of fear of Covid-19 differ
significantly between those who had this disease and those who did not. According to this the
average score for fear of Covid-19 (x̄ = 17.97) of individuals diagnosed with Covid-19 was
determined to be lower than the average score of Covid-19 fear (x̄ = 18.74) of individuals who
were not diagnosed with Covid-19. It was found that the levels of fear of Covid-19 of the
individuals did not differ significantly according to the variables of Covid-19 diagnosis or not,
education level. Finally, when the Covid-19 fear levels of the individuals were examined according
to the age variable, it was found that the individuals' fear of Covid-19 significantly differed
according to the age variable. According to this; it is observed that the Covid-19 mean score (x̄ =
19.73) of the participants between the ages of 31-45 is significantly higher than the Covid-19 score
averages (x̄ = 18.34) of the participants between the ages of 18-30.
Discussion & Conclusion
In the study, the average fear of Covid-19 score of adults was determined as 20.02. With
this result, it can be said that individuals have high fears about the Covid-19. When the scores
obtained from the Covid-19 fear scale are examined, the items with the highest average are item
1 (x̄ = 3.43), item 2 (x̄ = 3.43)” and item 5 (x̄ =3.28)”. When item 2 is examined, it is seen that
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thoughts about the Covid-19 cause discomfort in individuals. This situation can be stated that even
if individuals do not have direct experience of Covid-19, thoughts about the virus cause them to
feel uncomfortable. Cognitive Behavioral Theory states that negative and dysfunctional thoughts
cause negative feelings in individuals (Beck & Weishaar, 1989). The results obtained from item 5
indicate that the posts about Covid-19 on social media cause an increase in individuals' fear of
Covid-19. The World Health Organization made a statement on this issue and pointed out that
inaccurate information obtained by individuals on social media about Covid-19 may negatively
affect individuals mentally (WHO, 2020).
As the second finding, it was found that the levels of fear of Covid-19 did not differ
significantly according to gender. This result can be interpreted as that male and female
individuals feel similar levels of fear of Covid-19. The third finding revealed that the participants'
fear of Covid-19 did not differ according to the variable of having or not having a child. This result
can be interpreted as that this variable does not affect individuals' fear of Covid-19. Since there is
no research on this subject in the literature, it has not been discussed. According to the fourth
finding, Covid-19 fear scores differed significantly according to the variable of having or not
having a Covid-19 diagnosis. According to this finding, it’s seen that the fear of Covid-19 score (x̄
= 17.97) of the participants diagnosed with Covid-19 is significantly lower than the Covid-19 fear
mean score (x̄ = 18.74) of the participants who are not diagnosed with Covid-19. This result can
be interpreted as the fear of the virus of individuals who have caught and survived the Covid-19
disease has decreased. According to the fifth finding, it was observed that the fear of Covid-19
scores of the participants did not differ significantly according to whether their relatives were
diagnosed with Covid-19 or not. This result can be interpreted as those with or without a Covid19 diagnosis have similar levels of fear of Covid-19. According to the sixth finding, the fear of
Covid-19 of the participants did not differ significantly according to their education level. This
result indicates that it does not have a significant effect on individuals' fear of Covid-19. The
seventh finding of the study revealed that the participants' fear of Covid-19 did not differ
significantly according to their marital status. These results should be kept in mind that the effects
of marital status on fear of Covid-19 are not fully consistent and other demographic characteristics
of the sample group working on this situation may be effective. According to the eighth finding of
the study, individuals' Covid-19 fears differ significantly according to the age variable. In other
words, it is seen that the Covid-19 fear means score of the participants between the ages of 31-45
is significantly higher than the Covid-19 fear mean score of the participants between the ages of
18-30. In the Psychosocial Development Theory developed by Ericsson (1980), these age ranges
correspond to the periods of intimacy vs. isolation (20-30 ages) and generativity vs. stagnation
(30-60 ages). In this period, individuals have development needs such as establishing social
relationships, getting closer to the opposite sex, entering a profession, and being productive.
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However, the changing life conditions and the social isolation measures taken during the
pandemic period have prevented individuals from meeting these development needs, and this
may have caused individuals in this age range to increase their fear of Covid-19.
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