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Esra AYAZ1 

 

ÖZ 

Bu araştırmada sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilerin COVID-19 korkularının duygusal bulaşma 

düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemek ve bu iki değişkenin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 225 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri SPSS 22 ve 

AMOS 23 istatistiki yazılım programları kullanılarak analiz edilmiştir. Toplanan veriler güvenirlik analizi, doğrulayıcı faktör 

analizi, bağımsız örneklem t testi, ANOVA ve korelasyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Katılımcıların COVID-19 

korkusu ölçeğine ilişkin puanlarında cinsiyet, yaş, medeni durum değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Duygusal bulaşma ölçeğine göre ise; yaş, cinsiyet ve medeni durum değişkenleri bakımından anlamlı farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların COVID-19 korkusu ile duygusal bulaşma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Duygusal Bulaşma, COVID-19 Korkusu. 

THE EFFECT OF COVID-19 FEAR ON EMOTIONAL CONTAGION 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to determine the effect of fear of COVID-19 on the emotional contagion levels of postgraduate 

students in the field of social sciences and to examine whether these two variables differ according to demographic 

characteristics.  The sample of the study consists of 225 participants. The data of the research were analyzed using SPSS 22 

and AMOS 23 statistical software programs. The collected data were analyzed using reliability analysis, confirmatory factor 

analysis, independent sample t-test, ANOVA and correlation analysis. It was determined that there was a significant 

difference in the scores of the participants on the fear of COVID-19 scale in terms of gender, age, and marital status variables. 

According to the emotional contagion scale; It was determined that there was no significant difference in terms of age, gender 

and marital status variables. In addition, there was no significant relationship between the fear of COVID-19 and emotional 

contagion levels of the participants. 

Key words: COVID-19, Emotional contagion, Fear of COVID-19. 

GİRİŞ 

Duyguların; iş yaşamında önemli hale gelmesi, bireylerin yüz şekilleri veya sözlü anlatımları 

sonrasında kendini göstermeye başlaması 1980li yıllardan itibaren işletmelerdeki rolünün artmasıyla 

çalışmalara konu olmaya başlamıştır (Seçer, 2005: 214). Duygular, bireyden bireye kolaylıkla 

aktarılabilmekte ve onların kararlarını, hareketlerini, sosyal ilişkilerini etkileyebilmektedir (Goleman, 

2015: 30). Birbirleri ile iletişim halinde olan bireylerin duygularının bulaşıcı olabileceği ve bu durumdan 

olumlu ya da olumsuz yönde etkilenebilecekleri ifade edilmektedir (Doherty, 1997: 134). Bireyin 

herhangi bir ortamdaki mimikleri, duyguları ve beden dilinin vermiş olduğu mesajlar farkında olmadan 

karşısındaki bireylere bulaşabilmektedir. Bu bulaşma sonucunda birey karşısındakinin duygu durumunu 

kendi iç dünyasında yaşamaya başlamaktadır (Akın vd., 2015: 98). 

COVID-19 pandemisi; 2019 Aralık ayı sonunda ortaya çıkan ve içerisinde bulunulan dönemde 

de küresel düzeyde etkisini devam ettiren bir salgın hali olarak ifade edilmektedir (Rosenbaum, 2020). 
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Bu salgında hastalıkla mücadelede alınan tedbirlerin başında karantina ve izolasyon uygulamaları ilk 

sırada gelmektedir. Uzun süre devam eden karantina ve izolasyon uygulamaları insanları duygusal 

bakımdan olumsuz yönde etkilemektedir. Sosyal hayat şartlarında değişim, sevdiklerini kaybetme, 

hastalığa yakalanma korkusu gibi durumlar insanların stres ve kaygı seviyelerinin daha da yükselmesine 

neden olmaktadır (Brooks vd., 2020; Wu ve McGoogan, 2020; Akt. Peker vd., 2021: 200). 

Duyguların bulaşma yolu ile aktarılması kişisel algıları da etkilemektedir. Parkinson ve Simons 

(2012) yapmış oldukları araştırmada deneklerin yakın oldukları kişilerin kaygı ve heyecanlarının karar 

verme risklerine ilişkin odak algılarını önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Örneğin 

pandemi ile savaşmak için evde kalmanın önemi vatandaşlar tarafından zaman içinde farklı algılanmaya 

başlamıştır. Evde kalma durumu önce abartı olarak görülürken daha sonra sorumluluk olarak görülmeye 

başlanmıştır (Belli ve Alonso, 2021: 3). Bireyler arasındaki duygusal ve karşılıklı bağımlılık, bu salgın 

döneminde duygusal kayıtsızlık kalıplarına göre hareket etmektedir (Díez García vd., 2020:761). Bu 

duygusal ve karşılıklı bağımlılıkların ilerlemesi, vatandaşlar arasında sorumlu davranış kalıplarının 

geliştirilmesi ve kurulmasıyla da ilgilidir. Bireyler, bilinmeyene ilişkin korku ve belirsizlikle yüzleşmek 

için sosyal gerçekliği duygusal terimlerle yeniden tanımlamaktadır. Bu vesileyle de esas olarak ortak 

sorumluluk, dayanışma ve yurttaşlık kültürünü vurgulayan sosyal davranış kalıpları geliştirmektedirler 

(Díez García ve Laraña, 2017).  

Salgının hem bireysel hem de ulusal ve uluslararası düzeyde etkileri olmuştur (Pakpour, 2020:2). 

Salgının bireysel düzeyde hastalık, ölüm ve çaresizlik duygularını tetiklediği ifade edilmektedir 

(Bakioğlu vd., 2020:3). Yüksek enfeksiyon ve ölüm oranlarıyla bireyler doğal olarak COVID-19 

konusunda endişeye kapılmakta ve korku yaşamaktadırlar (Ahorsu vd., 2020:5). Yapılan bir araştırmada 

COVID-19 bulaşmış bireylerle temas kurma korkusunun yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır (Lin, 2020:1). 

Bütün toplumlarda izolasyon, sosyal mesafe ve temas söylemleri çok fazla dile getirilmektedir. Bu 

sebeple bireylerde “COVID-19 korkusu” veya “koronafobi” gibi terimler ile belirtilen yeni bir korku 

meydana gelmiştir (Arpacı vd., 2020:2). Alan yazınına bakıldığında COVID-19 korkusunun en çok 

sağlık çalışanlarında araştırıldığı görülmektedir (Özçelik Kaynak ve Öztuna, 2021; Taşpınar vd., 2021; 

Yılmaz vd., 2021; Yakut vd., 2021). Bunun sebebi ise; sağlık çalışanlarının enfekte olmuş hastalarla 

yakın temas halinde olmaları, sosyal mesafeyi koruyamamaları olarak ifade edilmektedir (Ehrlich vd., 

2020:1527).  

Salgınla birlikte insanlar hayat şartlarını isteyerek veya istemeyerek değiştirmek zorunda 

kalmıştır. Çocuklarda ve gençlerde virüsün öldürücü etkileri zayıf olmasına karşın eğitim ve öğretim 

süreçlerinde aksamalar yaşanmıştır. Uzaktan eğitim ile istenilen düzeyde verim elde edilip edilmemiş 

olması da ayrı bir tartışma konusu olarak görülürken, salgın her yaştan insanı farklı alanlarda etkilemiştir 

(Aksoy ve Atılgan, 2021: 41). Bu bilgiler doğrultusunda araştırmada; sosyal bilimler alanında yüksek 

lisans ve doktora yapan öğrencilerin COVID-19 korkularının duygusal bulaşma düzeyleri üzerindeki 

etkisini belirlemek ve bu iki değişkenin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin 

incelenmesi amaçlanmıştır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Duygusal Bulaşma 

Duygusal bulaşma; bireylerin duygularını deneyimlemeyi hedefleyerek diğer bireylerin seslerini, 

yüz ifadelerini ve hareketlerini taklit etme yönelimlerinin sonucunda ortaya çıktığı düşünülen bir kavram 

olarak ifade edilmektedir. Sosyal psikoloji alanında yapılan araştırmalar, duygusal birtakım uyaranlara 

maruz kalmanın bireylerin yüz ifadelerini etkileyebileceğini göstermiştir (Johnson, 2008: 2). Örgütsel 

anlamda duygusal bulaşma, duyguların örgüt içinde çalışanlar arasındaki iletişiminde temel olarak 

görülmektedir (Elfenbein, 2007: 372). Bu bağlamda örgüt içerisinde negatif duygusal bulaşma durumu; 

sürtüşmelere, memnuniyetsizliklere, şikayetlere ve düşük üretime neden olabilmektedir (Du vd., 2011: 

449). 
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Hatfield vd., (1994), bireylerin sosyal etkileşimler sırasında otomatik olarak başkalarını taklit 

etme, kendi ifadelerini, seslerini ve eylemlerini senkronize etme eğiliminde olduklarını ve bunun 

sonucunda bireyin duygusal durumunun diğerleri ile tutarlı hale geldiğini ifade etmektedirler (Wu ve 

Wu, 2019: 3202). İnsanlar istemeden de olsa duyguları ile birbirlerini etkilemektedirler. Gabriel Tarde, 

“The Laws of Imitation” (1903) adlı kitabında kasıtlı ve kasıtsız olarak etkileme ile ilgili bir ayrımda 

bulunmuştur. Tarde’a göre, bulaşma yoluyla insanların başkaları üzerinde sahip olduğu her türlü etki 

belgelenmeyebilmektedir. Yine de bu etkiler insanların anlatılarından ve deneyimlerinden 

belgelenebilmektedir. Marsden (2000), toplumsal dünyadaki tekrarın genel ürünlerini ve süreçlerini 

ifade eden bulaşmanın, sadece gözlem yoluyla toplumsal olarak öğrenilen ve ardından gerçekleştirilen 

eylemler olduğunu ifade etmektedir.  

Duygusal tepkileri yakalama ve bunlardan etkilenme yeteneği, genetik, demografik ve kişilik 

özellikleri gibi katkıda bulunan faktörlerden kaynaklanan bireysel farklılıklara bağlı olarak 

değişmektedir. Hatfield vd., (1994), bu özelliklerden bazılarının, etkinin kapsamıyla ilgili olarak önemli 

bir rol oynadığını öne sürmektedirler. Örneğin; duygusal olarak tepkisel ve kendisinin farkında olan, 

başkalarına dikkat eden, birbirlerini karşılıklı olarak düşünen insanlar başkalarının duygularının farkında 

olmakta ve onları çözebilmektedirler. Bu özelliklere sahip bireyler başkalarının duygusal ifadelerini 

taklit edebilmekte ve duygusal bulaşmaya oldukça duyarlı olmaktadırlar. Bu özelliklerin olmaması 

durumunda ise bu bireyler duygusal bulaşmaya dirençli olarak kabul edilmektedirler (Cox vd., 2021: 

13).  

Duygusal bulaşma süreci çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu nedenle bireyler bu sürecin 

nadiren farkında olmaktadırlar. Bireyin sergilemiş olduğu duygular, yüz ifadeleri, hareketleri ve diğer 

sözsüz mesajları veya duygularını ortaya çıkartan diğer işaretler bilinçsiz bir biçimde karşısında bulunan 

birey tarafından taklit edilmektedir. Bu duygusal bulaşma hali genelde duygularını daha güçlü bir 

biçimde ifade edebilen bireylerden daha edilgen olan bireylere doğru gerçekleşmektedir. Yani 

duygularını daha güçlü bir biçimde ifade eden bireyler diğerlerini daha kolay etki altına alabilmektedirler 

(Akın vd., 2015: 99). Yapılan araştırmalarda birlikte uzun süre vakit geçirmiş ve etkileşimde olan 

bireylerin zamanla aynı duyguları paylaşmaya başlayacakları sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin sevgililerin 

ya da çok yakın arkadaşların bir süre sonra gerçekleşen olaylara karşı benzer şekilde tepki verdikleri, 

duygusal ve fikir olarak birbirlerine benzedikleri görülmüştür (Barsade, 2002; Anderson vd., 2004; Akt. 

Oral Kara vd., 2016: 93-94). 

Literatüre bakıldığında duygusal bulaşma kavramının; proaktif kişilik (Oral Kara vd., 2016), 

kişilerarası iletişim (Liman Kaban, 2014), empati yorgunluğu (Soyumert, 2021), iş motivasyonu (Limon, 

2019), kolektif empati ve iş becerikliliği (Aksoy, 2019), duygusal zekâ (Cox vd., 2021), sosyal kaygı 

(Shaw vd., 2021), işyeri güvenliği (Petitta vd., 2021) gibi kavramlarla ilişkilendirildiği görülmüştür. 

COVID-19 Korkusu 

COVID-19 salgını; politik, ekonomik, sağlık sistemleri dahil olmak üzere hayatın neredeyse tüm 

yönlerini etkileyen dünya çapında tarihi bir olay olarak ifade edilmektedir (Cabañas vd., 2021:9). Bu 

salgın yalnızca biyolojik olarak değil aynı zamanda sonuçları ve nedenleriyle sosyal ve psikolojik olarak 

da ele alınması gereken önemli bir olgu haline gelmiştir. Salgın genel itibariyle dünyanın her yerinde 

ruh sağlığını büyük ölçüde etkilemiştir (Rajkumar, 2020:1; Wilson vd., 2021:1290). Yaşanılan dönemin 

en büyük sağlık krizlerinden biri olarak görülen COVID-19 salgını sürecinde ortaya çıkan değişimlerin 

etkilerinin uzun süre tartışılacağı öngörülmektedir (Plohl ve Musil, 2021; Akt. Çay, 2021: 88). 

COVID-19 virüsüyle beraber gelen sağlık problemleri; virüsün sebep olduğu fiziksel sağlık 

problemleri ve salgın ile ilgili korku, endişe ve anksiyete gibi ruh sağlığı problemleri olmak üzere iki 

sebepten meydana gelmektedir. Salgın sürecinde ortaya çıkan problemler yalnızca medikal sağlık 

problemleri olarak değil aynı zamanda akıl sağlığı problemleri olarak da ele alınması gerekmektedir. 
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Bulaşıcı hastalıklar bireylerin fiziki sağlıklarını bozmalarının yanı sıra enfekte olsun ya da olmasın tüm 

bireylerin psikolojik sağlıklarını da etkilemektedir (Aşkın vd., 2020: 307). 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgını önlemeye yönelik olarak sosyal izolasyon 

uygulanmıştır. Bu sebepten okullar kapatılmış, sokağa çıkma ve seyahatlerle ilgili kısıtlamalar 

getirilmiş, toplu olarak yapılan etkinlikler iptal edilmiştir. Bunların sonucunda sosyal ilişkiler azalmış, 

bireylerde yalnızlık duygusu oluşmaya başlamıştır. Salgın sürecinin neden olduğu endişe ve korku hali 

ise psikolojik destek ihtiyacının da artmasına neden olmuştur (Eroğlu vd., 2021: 126). 

Yapılan bir araştırmada pandemik viral enfeksiyonların özelliklerinden bir tanesinin bireyler 

arasında yaygın olarak görülen COVID-19’a yakalanma korkusu olduğu tespit edilmiştir (Ahorsu vd., 

2020). Başka bir araştırmada ise bireylerdeki bu yaygın korkunun kaynağının yüksek ihtimalle COVID-

19 bulaşmış olan bireylerle temas kurmuş olma korkusu olduğu belirtilmektedir (Lin, 2020). Bireylerin 

yüksek seviyede korku yaşamaları, COVID-19’a tepki verirken rasyonel düşünememelerine, iş ve sosyal 

hayatlarının da olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir (Günaydın, 2021: 842). Gritsenko vd., 

(2020) yapmış oldukları araştırmada Rusya ve Belarus’un COVID-19’a yönelik almış oldukları 

önlemlere yönelik öğrencilerin COVID-19 korkularının, endişelerinin madde kullanımlarını nasıl 

etkilendiklerini incelemişlerdir. Bu araştırmanın sonucunda Belarus’ta daha az karantina uygulamasına 

katılan öğrencilerin Rusya’daki öğrencilerden daha pozitif psikolojik durumda oldukları ve madde 

kullanımının daha az olduğu tespit edilmiştir.  

Literatüre bakıldığında COVID-19 korkusu kavramının; yaşam kalitesi (Taşpınar vd., 2021), 

aşırı iş yükü ve sosyal destek (Yakut vd., 2020), güvenlik davranışı ve güvenlik farkındalığı (Özçelik 

Kaynak ve Öztuna, 2021), işten ayrılma isteği ve iş performansı (Günaydın, 2021), aşı karşıtlığı (Yılmaz 

vd., 2021), tükenmişlik (Arpacıoğlu vd., 2021), toplumsal cinsiyet (Dağ vd., 2021) gibi kavramlarla 

ilişkilendirildiği görülmüştür.  

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çalışma ile Osmaniye ilinde, sosyal bilimler alanında öğrenimlerine devam etmekte olan 

lisansüstü öğrencilerinin COVID-19 korkularının duygusal bulaşma düzeyleri üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi ve bu iki değişkenin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin 

incelenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın evrenini Osmaniye ilinde, sosyal bilimler alanında öğrenimlerine devam etmekte 

olan toplamda 609 lisansüstü öğrencisi oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme metodu kullanılarak 

toplamda 256 adet anket toplanmıştır. Eksik doldurulduğu tespit edilen 31 adet anket çalışmaya dahil 

edilmemiş ve 225 adet anket ile analizler yapılmıştır. Literatürde kullanılan madde sayısının 5 katı 

katılımcıya ulaşılmasının evreni temsil için yeterli olabileceği ifade edilmektedir (Bryman ve Cramer, 

2005). Bu doğrultuda çalışmada kullanılan ölçek madde sayısının toplamda 28 olması örneklem 

sayısının (225) çalışma için yeterli sayıda olduğunu göstermektedir.   

Çalışmanın etik izni Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Etik 

Kurul’undan alınmıştır (Karar No: 2022/5/5). 

COVID-19 korkusunu ölçmek amacıyla; Ahorsu vd., tarafından 2020 yılında geliştirilmiş olan, 

Türkçe’ ye uyarlaması Artan vd., (2021) tarafından yapılmış olan tek boyutlu 7 maddeden oluşan ölçek 

kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısını; Artan vd., (2021) 0.867, Seyfi ve Şıvgın (2021) 0.874, 

Yakut vd., (2020) 0.918 olarak tespit etmişlerdir. Bu araştırmada ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0.866 

olarak bulunmuştur. 

Duygusal bulaşmayı ölçmek amacıyla; Doherty tarafından 1997 yılında geliştirilen, Akın vd., 

tarafından 2015 yılında geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış olan ölçeğin Oral Kara vd., (2016) 
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çalışmasında kullanmış olduğu hali ile dört boyutlu 15 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Duygusal 

bulaşma ölçeği, toplamda 15 ifadeden oluşan bir ölçme aracıdır. Ölçeğin orijinal versiyonunda toplam 

beş temel duyguyu (sevgi, mutluluk, korku, kaygı ve üzüntü) taklit etme eğilimi değerlendirilmektedir. 

Fakat Akın vd. (2015)'nin yapmış olduğu açımlayıcı faktör analizinde toplam faktör yükleri 0.46 ile 0.69 

arasında değişen tek boyutlu bir yapı elde edilmiş ve ölçeğin Türkçe uyarlamasında Cronbach alfa iç 

tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.90, Limon (2019) ölçeği 2 boyutlu olarak değerlendirmiş ve ölçeğin 

güvenilirlik katsayısını 0.813 olarak tespit etmiştir. Oral Kara vd., (2016) ise 4 boyutlu olarak 

değerlendirmiş ve ölçeğin güvenirlilik katsayısını 0.833 olarak tespit etmiştir. Bu araştırmada ölçeğin 

güvenilirlik katsayısı 0.825 olarak bulunmuştur.  

Her iki ölçekte de 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır.  Araştırmanın amaçlarına yönelik olarak elde 

edilen veriler SPSS 22 ve AMOS 23 programları kullanılarak analiz edilmiştir.  Araştırmanın verilerini 

incelemek amacıyla; frekans, bağımsız örneklem T testi, ANOVA testi ve korelasyon analizi yapılmıştır.  

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma ile COVID-19 korkusunun duygusal bulaşma üzerindeki etkisi ve bu iki değişkenin 

demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi amaçlanmış olup, araştırma 

modeli aşağıdaki gibidir. 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

  

  

 

 

 

 

 

Bu model doğrultusunda aşağıdaki araştırma hipotezleri geliştirilmiştir.  

H1: COVID-19 korkusu ile demografik değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır.  

H1a: COVID-19 korkusu ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.  

H1b: COVID-19 korkusu ile medeni durum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

vardır.   

H1c: COVID-19 korkusu ile çalışma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

vardır. 

H1d: COVID-19 korkusu ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

H2: Duygusal bulaşma ile demografik değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır. 

H2a: Duygusal bulaşma ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.  

H2b: Duygusal bulaşma medeni durum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.   

H2c: Duygusal bulaşma ile çalışma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

vardır. 

H2d: Duygusal bulaşma ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

COVID-19 Korkusu Duygusal Bulaşma 

Demografik Özellikler  

H1 H2 

H3 
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H3: COVID-19 korkusu ile duygusal bulaşma arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırmanın örneklemini oluşturan 225 kişinin demografik özelliklere göre 

dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımları 

incelendiğinde 70’i (%31,1) erkek, 155’i (%68,9) kadın, olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların yaş değişkenine göre dağılımları incelendiğinde 20-25 yaş arası 63 kişi (%28), 26-35 yaş 

arası 127 kişi (%56,4), 36-45 yaş arası 31 kişi (%13,8), 46-55 yaş arası 4 kişiden (%1,8) oluştuğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler n % 

Yaş 

20-25 63 28 

26-35 127 56,4 

36-45 31 13,8 

46-55 4 1,8 

Cinsiyet 
Kadın 155 68,9 

Erkek 70 31,1 

Medeni Durum 
Evli 62 27,6 

Bekar 163 72,4 

COVID’e Yakalanma Durumu 
Evet 80 35,6 

Hayır  145 64,4 

Eğitim Durumu 
Yüksek lisans öğrencisi 149 66,2 

Doktora öğrencisi 76 33,8 

Çalışma Durumu 
Çalışıyor 117 52 

Çalışmıyor  108 48 

Toplam 225 100.0 

Tablo 1’de katılımcıların medeni durumlarına göre dağılımları incelendiğinde 62’sinin (%27,6) 

evli, 163’ünün (%72,4) bekar olduğu, COVID’e yakalanma durumlarına göre bakıldığında ise 80 kişinin 

(35,6) yakalanmış, 145 kişinin (64,4) ise yakalanmamış olduğu görülmektedir. 

Ölçeklere İlişkin Faktör Analizleri 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 22 ve Amos 23 programı kullanılarak analizler yapılmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin ölçüm modelinin yapısal geçerliliğini incelemek üzere doğrulayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. Duygusal bulaşma ölçeğine ait DFA modeli Şekil 2’de, modele ilişkin sonuçlar 

Tablo 2’de görülmektedir. COVID-19 korkusu ölçeğine ait DFA modeli Şekil 3’te, modele ilişkin 

sonuçlar ise Tablo 4’te görülmektedir. 
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Şekil 2. Duygusal Bulaşma Ölçeğine Ait İkinci Düzey Çok Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizine 

İlişkin Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2.  Duygusal Bulaşma Ölçeğinin Ölçüm Modeline İlişkin Sonuçlar 

Faktörler İfadeler Faktör Yükü Standart Hata 
p 

Değerleri 

Sevgi 

 

DB6 0.649 - - 

DB9 0.694 0.117 *** 

DB10 0.634 0.129 *** 

DB12 0.699 0.140 *** 

Hüzün 

 

DB1 0.700 - - 

DB4 0.668 0.103 *** 

DB14 0.578 0.127 *** 

Mutluluk 

 

DB2 0.488 - - 

DB3 0.678 0.295 *** 

DB8 0.570 0.257 *** 

Kaygı  

 

DB5 0.475 - - 

DB7 0.515 0.179 *** 

DB15 0.560 0.206 *** 

***p<0.05 

Duygusal bulaşma ölçeği DFA sırasında faktör yükü 0.40’ın altında kalan 2 ifade analizden 

çıkartılmış, e3 “Aşırı yüksek sesli ve hiddetli bir tartışmaya şahit olduğumda gerilirim.”, e4 “Sevdiğim 

insanların dokunmasından etkilenirim.” arası kovaryans kurulumu ile (-,35) oranında iyileştirme 

yapılmıştır. Süreç sonunda geçerli uyum indekslerine ulaşılmıştır. Ölçek ile ilgili uyum iyiliğine ait 

değerler Tablo 3’te gösterilmektedir.  
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Tablo 3. Duygusal Bulaşma Ölçeği Uyum İyiliği Değerleri 

 Yapısal Model 

Değerleri 
Kabul Edilebilir Uyum 

İyi Uyum 

χ2/df 2.299 3<χ2/df≤ 5 ≤ 3 

RMSEA 0.076 ≤ 0.08 ≤ 0.05 

GFI 0.918 ≥0.85 ≥0.90 

AGFI 0.876 ≥0.85 ≥0.90 

CFI 0.858 ≥0.90 ≥0.95 

Tablo 3 incelendiğinde modelin kabul edilebilir ve iyi uyum değerleri gösterdiği görülmektedir. 

Şekil 3. COVID-19 Korkusu Ölçeğine Ait Birinci Düzey Tek Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizine 

İlişkin Model 

 

Tablo 4.  COVID-19 Korkusu Ölçeğinin Ölçüm Modeline İlişkin Sonuçlar 

Faktörler İfadeler Faktör Yükü Standart Hata 
p 

Değerleri 

COVID-19 korkusu 

CVDK1 0.669 - - 

CVDK2 0.567 0.122 *** 

CVDK3 0.694 0.104 *** 

CVDK4 0.859 0.137 *** 

CVDK5 0.603 0.125 *** 

CVDK6 0.732 0.108 *** 

CVDK7 0.760 0.109 *** 

***p<0.05 

COVID-19 korkusu ölçeği birinci düzey tek faktörlü DFA sonucunda tek boyutlu yapı 

doğrulanmıştır. E4 “COVID-19 nedeniyle hayatımı kaybetmekten korkuyorum”, e6 “Uyuyamıyorum 

çünkü COVID-19'a yakalanmaktan endişe ediyorum.” arası kovaryans kurulumu ile (-,64) oranında, e2 

“COVID-19'u düşünmek beni rahatsız ediyor”, e5 “Sosyal medyada COVID-19 ile ilgili haberleri ve 

hikayeleri izlerken sinirleniyor ya da endişeleniyorum.” arası kovaryans kurulumu ile (,20) oranında 

iyileştirme yapılmış ve geçerli uyum indekslerine ulaşılmıştır. Ölçek ile ilgili uyum iyiliğine ait değerler 

Tablo 5’te gösterilmektedir. 
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Tablo 5. COVID-19 Korkusu Ölçeği Uyum İyiliği Değerleri 

 Yapısal Model 

Değerleri 
Kabul Edilebilir Uyum 

İyi Uyum 

χ2/df 2.2881 3<χ2/df≤ 5 ≤ 3 

RMSEA 0.092 ≤ 0.08 ≤ 0.05 

GFI 0.960 ≥0.85 ≥0.90 

AGFI 0.906 ≥0.85 ≥0.90 

CFI 0.966 ≥0.90 ≥0.95 

Tablo 5’e bakıldığında modelin kabul edilebilir ve iyi uyum değerleri gösterdiği görülmektedir. 

Araştırma Hipotezlerine ilişkin bulgular 

Araştırma modeli doğrultusunda geliştirilen hipotezleri test etmek amacıyla; bağımsız örneklem 

T testi, ANOVA testi ve korelasyon analizi uygulanmıştır.  

Araştırmada kullanılan değişkenlerin demografik özelliklere göre farklılık gösterip 

göstermediklerinin incelenmesi amacıyla bağımsız örneklem T testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. 

Katılımcıların duygusal bulaşma ve COVID-19 korkusu algılarının; medeni durum, cinsiyet ve çalışma 

durumları açısından farklılaşmaları bağımsız örneklem T testi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına 

ilişkin değerler Tablo 6, tablo 7 ve tablo 8’de görülmektedir.   

Elde edilen bulgulara göre katılımcıların duygusal bulaşmaya ilişkin görüşleri ile cinsiyetleri 

arasında anlamlı bir farklılık görülmezken, COVID-19 korkusu ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmüştür.  Kadın katılımcıların COVID-19 korkusuna ilişkin görüşlerinin ortalaması erkek 

katılımcıların COVID-19 korkusuna ilişkin görüşlerinin ortalamasından daha yüksek çıkmıştır. Bu 

sonuçlar kadın katılımcıların erkek katılımcılardan daha fazla COVID-19 korkusuna kapılmaya yatkın 

olduklarını göstermektedir. Tablo 6’da yer alan analiz sonucuna göre H1a hipotezi desteklenirken, H2a 

hipotezi desteklenmemiştir.   

Tablo 6. Katılımcıların COVID-19 Korkusu ve Duygusal Bulaşma Algılarının Cinsiyete Göre 

Farklılaşması Bağımsız Örneklem T Testi 

Katılımcıların COVID-19 korkusu ve duygusal bulaşma algılarının medeni durumlarına göre 

farklılaşmasına ilişkin bağımsız örneklem T testi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. Analiz sonucunda; 

katılımcıların duygusal bulaşmaya ilişkin görüşleri ile medeni durumları arasında anlamlı bir farklılık 

görülmezken, COVID-19 korkusu ile medeni durum arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Evli katılımcıların COVID-19 korkusuna ilişkin görüşlerinin ortalaması bekar katılımcıların COVID-19 

korkusuna ilişkin görüşlerinin ortalamasından daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlar evli katılımcıların 

bekar katılımcılardan daha fazla COVID-19 korkusuna kapılmaya yatkın olduklarını göstermektedir. 

Tablo 7’de yer alan analiz sonucuna göre H1b hipotezi desteklenirken, H2b hipotezi desteklenmemiştir.   

 

 

 

 COVID-19 KORKUSU DUYGUSAL BULAŞMA 

Cinsiyet N Ort Std. Sap. P  Ort Std. Sap. P  

Kadın 155 2,382 ,7179 ,029 3,968 ,4933 ,198 

Erkek 70 2,122 ,8582 3,884 ,4323 

Durum 225 P<0,05 P>0,05 
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Tablo 7. Katılımcıların COVID-19 Korkusu ve Duygusal Bulaşma Algılarının Medeni Duruma Göre 

Farklılaşması Bağımsız Örneklem T Testi 

 

Katılımcıların COVID-19 korkusu ve duygusal bulaşma algılarının çalışma durumlarına göre 

farklılaşmasına ilişkin bağımsız örneklem T testi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. Analiz sonucunda; 

katılımcıların duygusal bulaşma ve COVID-19 korkusuna ilişkin görüşleri ile çalışma durumları 

arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Tablo 8’de yer alan analiz sonucuna göre H1c ve H2c 

hipotezleri desteklenmemiştir.   

Tablo 8. Katılımcıların COVID-19 Korkusu ve Duygusal Bulaşma Algılarının Çalışma Durumlarına 

Göre Farklılaşması Bağımsız Örneklem T Testi 

Araştırmada katılımcıların COVID-19 korkusu ve duygusal bulaşma algılarının yaşlarına göre 

farklılaşmasını incelemek amacıyla Tek Yönlü ANOVA analizi yapılmıştır.  Analiz sonuçları Tablo 9’da 

görülmektedir. 

Tablo 9. Katılımcıların COVID-19 Korkusu ve Duygusal Bulaşma Algılarının Yaşlarına Göre 

Farklılaşması ANOVA Tablosu 

 Karelerin 

Toplamı 
Sd. 

Karelerin 

Ortalaması 
F 

Anlam 

Düzeyi 

COVID-19 

Korkusu 

Gruplar 

arası 
7,839 3 2,613 4,597 ,004 

Grup içi 125,635 221 ,568  

Toplam 133,474 224  

 

Duygusal 

Bulaşma 

Gruplar 

arası 
1,466 3 ,489 2,193 ,090 

Grup içi 49,248 221 ,223  

Toplam 50,713 224  

Yapılan analiz sonucunda COVID-19 korkusu (p=0,004<0,05) ile yaş bakımından farklılık 

olduğu, duygusal bulaşma ile yaş bakımından bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Tukey HSD testi 

kullanılarak yapılan post hoc karşılaştırmasına göre 36-45 yaş aralığında olan katılımcılarda COVID-19 

 COVID-19 KORKUSU DUYGUSAL BULAŞMA 

Medeni 

Durum 

N Ort Std. Sap. P  Ort Std. Sap. P  

Evli 62 2,481 ,9352 ,031 3,942 ,4579 ,994 

Bekar 163 2,233 ,6909 3,942 ,4838 

Durum 225 P<0,05 P>0,05 

 COVID-19 KORKUSU DUYGUSAL BULAŞMA 

Çalışma 

Durumu 

N Ort Std. Sap. P  Ort Std. Sap. P  

Çalışıyor  117 2,235 ,7936 ,182 3,932 ,4734 ,753 

Çalışmıyor  108 2,373 ,7447 3,953 ,4803 

Durum 225 P>0,05 P>0,05 



11 

 

korkusu algılamalarının farklılaştığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre H1d hipotezi 

desteklenirken, H2d hipotezi desteklenmemiştir.  

COVID-19 korkusu ve duygusal bulaşma arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ve varsa 

bu ilişkinin hangi yönde olduğunu belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. 

Korelasyon analizinin sonuçları Tablo 10’da verilmektedir. 

Tablo 10. Değişkenlere İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları 

          Değişkenler 1 2 

1-Duygusal Bulaşma Pearson Correlation 1  

2-COVID-19 Korkusu 
Pearson Correlation ,119 1 

Sig. (2-tailed) ,074  

Yapılan korelasyon analizi sonucunda COVID-19 korkusu ile duygusal bulaşma arasında 

(r=0.119, p>0.05) anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Dolayısıyla yapılan analiz sonucunda H3 

hipotezinin desteklenmediği görülmüştür.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilim insanları, bireylerin genellikle olumlu ve olumsuz uyaranlara karşı farklı tepkiler 

verdiklerini bulmuşlardır (Barsade vd., 2018:137). Pandemi gibi olumsuz olayların nötr veya olumlu 

olaylardan daha hızlı ve daha güçlü duygusal, davranışsal ve bilişsel tepkiler ürettiği öne sürülmektedir 

(Cacioppo vd., 1997:5; Rozin ve Royzman, 2001:297). İnsanların olumlu duygulanım durumunda 

kalmaya motive olabileceğini öne süren güdülenmiş bilişsel işlem kuramına göre, insanların olumsuz 

duyguların boşluğundan kaçınarak içgüdüsel olarak olumlu duygulara daha fazla odaklandığı durumlar 

olabilmektedir (Clark ve Isen, 1982; Akt. Belli ve Alonso, 2021: 3). 

Kramer vd., (2014), duyguların duygusal bulaşma yoluyla başkalarına aktarılabileceğini ve 

insanların farkında olmadan aynı duyguları deneyimlemelerine yol açabileceğini savunmaktadırlar. 

Sosyal medya ve sosyal ağlar, bilgi paylaşımını, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği ve insanlar 

arasındaki iş birliğini kolaylaştıran dijital platformlar bu bağlamda özellikle önemli bir rol 

oynamaktadırlar (Elefant, 2011:4; McFarland ve Ployhart, 2015:1653). Temel konuşmalar ve görevler 

giderek sanal olarak gerçekleştirildikçe, bilim insanları duygusal bulaşmanın fiziksel bir arada 

bulunmadan (çoğu durumda, yalnızca metin tabanlı etkileşim yoluyla) gerçekleşip 

gerçekleşemeyeceğini araştırmaya başlamışlardır (Barsade vd., 2018:137). Bu alandaki araştırmalar hala 

nispeten yeni olsa da kapsamlı çalışmalar, duyguların hem ekipler arasında hem de daha geniş olarak 

tüm sosyal ağ platformlarında sanal olarak yayılabileceğini göstermektedir (Cheshin vd., 2011; Del 

Vicario vd., 2016; Ferrara ve Yang, 2015; Kramer vd., 2014). 

Çalışmada son dönemlerde yaşantıları olumsuz yönde etkileyen COVID-19 korkusu ile duygusal 

bulaşma arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmış ve bu iki değişkenin algılanmalarının demografik 

özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. İlişkiyi incelemek amacıyla araştırma modeli 

ve hipotezler geliştirilmiş, gerekli analizler yapılmıştır. Araştırma hipotezlerinin incelenmesinde 

ANOVA, bağımsız örneklem t testi ve korelasyon analizlerinden faydalanılmıştır. H1, H2 ve alt 

hipotezlerinde katılımcıların COVID-19 korkusu ile duygusal bulaşma algılarının değerlendirilmesine 

ilişkin cinsiyet, medeni durum, yaş ve çalışma durumlarına göre farklılaşmaları incelenmiştir. Analiz 

sonucunda COVID-19 korkusunun cinsiyete göre farklılık gösterdiği, kadınların ortalamasının erkeklere 

göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılan kadın katılımcı sayısının daha fazla olması bu 

durumu etkileyen bir neden olabileceği gibi ortaya çıkan sonuç genelleştirilememektedir. Analiz 

sonucuna göre H1a hipotezi desteklenirken, H2a hipotezinin desteklenmediği görülmüştür. COVID-19 

korkusu ile cinsiyet arasındaki farklılığı araştıran diğer araştırmalara bakıldığında araştırma sonucuna 



12 

 

paralel olarak anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın kadınlarda daha yüksek olduğu sonucuna 

varılmıştır (Çay, 2021; Arpacıoğlu vd., 2021; Özçelik Kaynak ve Öztuna, 2021; Günaydın, 2021).  

Katılımcıların COVID-19 korkusu ile duygusal bulaşma algılarının medeni durumlarına göre 

farklılaşmaları incelenmiştir. Analiz sonucunda COVID-19 korkusu ile anlamlı bir farklılık olduğu, 

duygusal bulaşma ile ise bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. COVID-19 korkusu algılamasında 

ortaya çıkan bu farklılığın evli olan bireylerden kaynaklandığı görülmekle birlikte ortaya çıkan bu sonuç 

genelleştirilememektedir. Analiz sonucuna göre H1b hipotezi desteklenirken, H2b hipotezinin 

desteklenmediği görülmüştür. COVID-19 korkusu ile medeni durum arasındaki farklılığı araştıran diğer 

araştırmalara bakıldığında araştırma sonucuna paralel olarak anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın 

kadınlarda daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Analiz sonucuna göre H1b hipotezi desteklenirken, 

H2b hipotezinin desteklenmediği görülmüştür. Yapılan bir çalışmada ise COVID-19 korkusu ile medeni 

durum arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Özçelik Kaynak ve Öztuna, 2021; 

Özdemir ve Arpacıoğlu, 2021). 

Katılımcıların COVID-19 korkusu ile duygusal bulaşma algılarının çalışma durumlarına göre 

farklılaşmaları incelendiğinde ise iki değişkenin de çalışma durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde H1c hipotezi ve H2c hipotezinin 

desteklenmediği görülmüştür. Yapılan bir çalışmada ise COVID-19 korkusu ile çalışma durumu 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu, bu farklılığın çalışmayan bireylerden kaynaklandığı sonucuna 

ulaşılmıştır (Özdemir ve Arpacıoğlu, 2021). 

Katılımcıların COVID-19 korkusu ile duygusal bulaşma algılarının yaşlarına göre farklılaşmaları 

incelenmiştir. Analiz sonucunda COVID-19 korkusu ile anlamlı bir farklılık olduğu, duygusal bulaşma 

ile ise bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. COVID-19 korkusu algılamasında ortaya çıkan bu 

farklılığın 36-45 yaş aralığında olan bireylerden kaynaklandığı görülmekle birlikte ortaya çıkan bu sonuç 

genelleştirilememektedir. Elde edilen bulgular neticesinde H1d hipotezi ve H2d hipotezinin 

desteklenmediği görülmüştür. COVID-19 korkusu ile yaş arasındaki farklılığı araştıran diğer 

araştırmalara bakıldığında araştırma sonucuna paralel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır (Özçelik Kaynak ve Öztuna, 2021; Özdemir ve Arpacıoğlu, 2021). Ayrıca bu iki değişken 

ile yaş arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılan çalışmalar da mevcuttur (Çay, 2021; Aksoy 

ve Atılgan, 2021). 

Araştırmada COVID-19 korkusu ile duygusal bulaşma arasında ilişki olup olmadığını incelemek 

amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir.  Bu sonuca 

ulaşılmasının nedeninin pandeminin etkilerinin ilk zamanlardaki kadar etkili olmamasından ötürü 

olduğu düşünülmektedir. Eğer aynı çalışma pandeminin başlarında ya da ortalarında yapılmış olsaydı 

bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olacağı düşünülmektedir. Araştırma sonucuna göre geliştirilen 

H3 hipotezi de desteklenmemiştir. 

Sadece sosyal bilimler alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerden veri toplanmış 

olması, zamanın kısıtlı olması ve araştırmanın iki değişken arasındaki ilişkiye odaklanmış olması 

araştırmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda bu araştırmada 

kullanılan modele ek olarak farklı değişkenlerin eklenerek, aracı etkilerin incelenmesinin, örneklem 

sayısının arttırılmasının, başka sektörlerde uygulanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.   
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