COVID-19’un Kontrolü Algısı Ölçeği
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Ülkemizdeki önleyici çalışmalar yeterlidir
Hastalığın yayılmasını durdurmak için yapılanlar
yeterlidir
Hastalıkla mücadele için sağlık kurumlarının
yaptığı çalışmalar yeterlidir
Dünyadaki önleyici çalışmalar yeterlidir

Kişisel temizliğime dikkat edersem hastalık bana
bulaşmaz
Beslenmeme dikkat edersem bu hastalık beni
6
etkilemez
Hastalıktan kişisel tedbirler alarak korunmak
7
mümkündür
Salgını durdurmak için herkesin ellerini sıkça
8
yıkaması yeterli olur
Hastalığa yakalanmak kişinin kendi elinde
9
değildir.
Görmediğin bir virüsten kaçınmak mümkün
10
değildir.
Ne kadar önlem alınırsa alınsın hastalığın
11
bulaşmasını engelleyemeyebiliriz.
Alacağım kişisel tedbirler hastalıktan korunmam
12
için yetersiz kalır
5

Kesinlikle
Katılıyorum (5)

Katılıyorum (4)

Kararsızım (3)

Katılmıyorum (2)

Maddeler

Kesinlikle
Katılmıyorum (1)

Aşağıdaki her maddeyi dikkatli bir şekilde okuyunuz ve size en yakın gelen düşünceyi
işaretleyiniz.

COVID-19’un Kontrolü Algısı Ölçeği Puanlaması
COVID-19’un Kontrolü Algısı Ölçeği, on iki maddeden oluşmaktadır. Ölçek beşli likert yapıdadır.
Bulunan ifadeler “Kesinlikle katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”,
“Katılıyorum (4)”, “Kesinlikle katılıyorum (5)” şeklinde değerlendirilmektedir.
Makro kontrol (1-4. maddeler), kişisel (mikro) kontrol (5-8. maddeler) ve kontrol edilebilirlik
(9-12. maddeler) olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Makro kontrol; kurumsal, ulusal
ya da küresel düzeyde alınan tedbirlerin etkililiğine ilişkin inançlarla ilgilidir. Kişisel kontrol
olarak isimlendirilen ikinci alt boyut hastalığa yakalanmamak için alınan kişisel tedbirlerin
etkililiği ile ilgilidir. Son alt boyut ise hastalığın kontrol edilebilirliği ile ilgili algıyı değerlendiren
boyutudur. Kontrol edilebilirlik alt boyutundaki tüm maddeler (9, 10, 11 ve 12. maddeler) ters
olarak puanlanmaktadır.
Ters maddeler 1→5; 2→4; 3→3; 4→2; 5→1 şeklinde kodlanmaktadır.
Ölçek alt boyutundaki madde puanlarının toplanmasıyla elde edilen toplam puanın o alt
boyuttaki madde sayısına bölünmesiyle 1-5 arasında bir değer elde edilir. Makro kontrol alt
boyutundaki yüksek puanlar alınan önlemlerin yeterli olduğunu, kişisel kontrol boyutundaki
yüksek puanlar kişisel tedbirlerle hastalığın kontrolün iyi düzeyde sağlanabileceğini ve kontrol
edilebilirlik alt boyutundaki yüksek puanlar ise hastalığın kontrol edilebileceği inancını
yansıtmaktadır
Makale erişim adresi:
https://www.researchgate.net/publication/345004165_Development_of_Perception_and_A
ttitude_Scales_Related_with_COVID-19_Pandemia_COVID19_Pandemisine_Iliskin_Algi_ve_Tutum_Olceklerinin_Gelistirilmesi

