COVID-19’un Nedenleri Algısı Ölçeği
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Bu hastalık gelişmiş ülkelerin ortaya koyduğu
politik bir oyundur.
Bu salgının nedeni gelişmiş ülkelerin ilaç ve aşı
satma çabasıdır.
Bu virüs ekonomik sisteme katkı sağlamak için
bilinçli olarak yayıldı.
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Bu hastalık biyolojik bir silah olarak üretildi.
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Bu salgın büyük bir deneyin parçasıdır.
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Bu hastalığın nedeni ekonomik krizdir.
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Çevre kirliliği hastalığın önemli nedenlerinden
biridir
Salgının nedenlerinden biri su kaynaklarının
kirlenmesidir
Bu hastalık sağlıksız yaşam tarzının bir
sonucudur.
Küresel ısınma salgının nedenlerinden bir
tanesidir.
Bu tür salgınlar tabiatın dengesini kurması
çabasıdır
Bu tür salgınlar toplumun dinden uzaklaşmasına
karşı Tanrının verdiği bir cezadır.
Bu salgın toplumsal bozulmaya karşı Tanrının bir
gazabıdır.

14 Bu salgın kaderimizde var.
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Aşağıdaki her maddeyi dikkatli bir şekilde okuyunuz ve size en yakın gelen düşünceyi
işaretleyiniz.

COVID-19’un Nedenleri Algısı Ölçeği Puanlaması
COVID-19’un Nedenleri Algısı Ölçeği, 14 maddeden oluşmaktadır. Beşli likert yapıda olan
ölçek, “Komplo”, “Çevre” ve “İnanç” olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bulunan
ifadeler “Kesinlikle katılmıyorum (1)”, “Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)”,
“Kesinlikle katılıyorum (5)” şeklinde değerlendirilmektedir.
Ölçekteki ilk alt boyut “Komplo” (1-6. maddeler) olarak isimlendirilmiştir ve hastalığın
nedenlerine dair medyada da sıklıkla dile getirilen komplo inançlarını (biyolojik savaş, aşı
satma çabaları vb.) kapsamaktadır. İkinci bileşen COVID-19 salgınının olası nedenleri olarak
sosyal ve fiziksel çevreyi gösteren “Çevre” (7-11. maddeler) bileşenidir. Bu bileşende sağlıksız
beslenme, küresel ısınma, doğal kaynakların kirletilmesi gibi nedenlere değinilmektedir. Son
bileşen ise “İnanç” (12-14. maddeler) olarak isimlendirilmiştir. Bu bileşendeki maddeler
COVID-19‟un nedeni olarak dini ve ruhsal açıklamalara olan algılarla ilgilidir. Örneğin salgının
kaderimizde olduğu veya salgının toplumsal bozulmaya karşı Tanrı‟nın bir gazabı olduğu gibi
inançları içerir. Ölçekte ters madde yoktur.
Ölçek alt boyutundaki madde puanlarının toplanmasıyla elde edilen toplam puanın o alt
boyuttaki madde sayısına bölünmesiyle 1-5 arasında bir değer elde edilir. Bu değerin yüksekliği
o alt boyuttaki algının yüksekliğini gösterir.
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