
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU-PUAM) 

bünyesinde, psikoloji bölümü öğretim üyesi Dr. Doruk Uysal Irak ve psikoloji bölümü lisans 

öğrencileri Beyza Dede ve Nehir Demir tarafından yürütülmekte olan, çalışan bireylerin 

Covid19 pandemisinde iş ve aile yaşantısı temelinde yaşadıkları rol karmaşası (aynı anda 

çalışan ve ebeveyn rolleri arasında yaşanan karmaşa) ve buna bağlı psikolojik süreçlerin 

incelendiği araştırmanın ön analizleri tamamlanmıştır. Bu analizler 26 Nisan 2020 ile 6 Mayıs 

2020 tarihleri arasında araştırmaya katılan 318 çalışandan elde edilen veriler üzerinden 

yapılmıştır. Bulgulara göre: 

1. Pandemi döneminde evde çalışmak daha fazla kaygı yaratıyor. 

Katılımcıların %75’i araştırmaya katıldığı dönemde aktif olarak çalışmaya devam ettiklerini 

belirtmişlerdir. Çalışmaya devam edenlerin %52’si evde çalışırken % 47’si işyerine gitmeye 

devam ettiğini ifade etmiştir. Evde çalışanlar ile işyerine gitmeye devam edenler 

karşılaştırıldığında evde çalışanların daha kaygılı oldukları ve diğer gruba göre daha fazla iş-

aile rol karmaşası yaşadıkları bulunmuştur. Özellikle evden çalışan bireylerin yeni bir düzen 

oluşturmak durumunda kalmaları ve bu yeni duruma bağlı yaşadıkları farklı zorlukların 

sonucu olarak daha kaygılı olduklarını düşünebiliriz. Evde çalışan bireylerin işe ilişkin 

rollerini her zamankinden farklı bir ortamda ve daha kısıtlı kaynaklarla yapmaya devam 

etmek durumunda kalmış olmaları da yaşadıkları kaygıyı etkilemiş olabilir. Ayrıca iş yeri 

rollerinin ev ortamında devam etmesi nedeniyle roller arası çatışmalarında daha fazla 

yaşanmış olması beklendik bir sonuçtur.  

2. Pandemi döneminde işyerinden psikolojik destek almak stres ve kaygıyı 

azaltıyor. 

Çalışanların % 60’ı işyerinden psikolojik destek aldığını belirtmiştir. Bu destek genel olarak 

işyeri tarafından çalışanın aranması ve sağlıklarının sorulması, izin ve esnek çalışma 

desteğinin verilmesi şeklinde görülmüştür. İşyerinden destek aldığını söyleyen çalışanların 

destek almadığını söyleyenlere göre daha az stres ve daha az kaygı ifade ettikleri 

bulunmuştur. Ayrıca işyerinden destek almadığını söyleyen çalışanlar evde de daha yüksek 

düzeyde duygusal tükenmişlik yaşamaktadırlar.  

3. Kadın çalışanlar evde daha fazla tükenmişlik ve kaygı yaşıyorlar 

Araştırmaya katılanların % 53’ü kadın ve % 47’si erkek çalışandan oluşmaktadır. Kadın ve 

erkek çalışanlar karşılaştırıldığında kadınların erkeklere göre daha yüksek evde tükenmişlik 



yaşadıkları görülmektedir. Ayrıca kadınlar erkeklere kıyasla pandemi nedeniyle daha yüksek 

kaygı hissettiklerini belirtmişlerdir.  

4. Yalnız olmak değil, aileyle birlikte olmak stres ve kaygıyı azaltıyor. 

Araştırmaya katılan çalışanların % 58’i evli, ve  %59’u çocuk sahibidir. Yapılan analizlerde 

bekar katılımcıların evli olanlara göre daha stresli oldukları ve evde duygusal 

tükenmişliklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca bekar olan bireyler evli olanlara 

göre duygu düzenlemede daha fazla zorluk yaşamaktadırlar. Bu sonuçlar özellikle pandemi 

döneminde evli olanların daha fazla destek alabiliyor olmalarına bağlanabilir.  

5. Küçük çocuğa sahip olanlarda iş-aile rol karmaşası daha fazla. 

Diğer taraftan 12 yaş altı çocuğu olan çalışanların iş-aile rolleri arasında diğer gruplara göre 

en çok karmaşa yaşayan grup olduğu bulunmuştur. En az iş-aile rol karmaşası yaşayanların 

ise çocuksuz bireyler olduğu görüşmüştür.  

6. Yöneticilerin yaşadığı iş-aile rol karmaşası daha fazla 

Çalışmaya katılanların %31’i yönetici pozisyonunda olduğunu belirtmiştir. Yöneticilerin diğer 

çalışanlara göre daha fazla iş- aile rol karmaşası yaşadıkları bulunmuştur. 
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