
COVID-19 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği 

Yönerge: Aşağıda sizinle ilgili ifadeler bulunmaktadır. Aşağıdaki her ifadenin beş seçeneği vardır: 

“kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “emin değilim”, “katılıyorum” ya da “kesinlikle 

katılıyorum”. Lütfen salgın süresince sizin duygu ve algılarınızı en iyi tanımlayan bir seçeneği seçiniz. 
 
 

1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Emin Değilim, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum 

  1 2 3 4 5 

1 Tanımadığım biriyle konuşurken onun COVID-19 

taşıdığından şüphelenirim. 

     

2 COVID-19 vakası çok görülmüş bir yere seyahat etmekten 

korkarım. 

     

3 Haberlerde COVID-19 hasta sayısında artış olduğunu 

gördüğümde kaygılanırım. 

     

4 Hastanelere sık gitmenin COVID-19'a yakalanma riskini 

artırdığını düşünürüm. 

     

5 COVID-19 izolasyon nöbetlerinde çalışmış doktor ve 

hemşireleri görmekten korkarım. 

     

6 Uçak, tren, otobüs veya diğer toplu taşıma araçlarını sık 

kullanmanın COVID-19'a yakalanma riskini artırdığını 

düşünürüm. 

     

7 Birisinin ateşi olduğunu fark edersem onun COVID-19'a 

yakalanmış olduğundan şüphelenirim. 

     

8 Birisinin kustuğunu görürsem onun COVID-19'a 

yakalanmış olduğundan şüphelenirim. 

     

9 COVID-19 izolasyon hastanelerinin yakınında yaşamaktan 

korkarım. 

     

10 Birisinin öksürdüğünü görürsem onun COVID-19'a 

yakalanmış olduğundan şüphelenirim. 

     

11 Maskesiz birini görürsem onun COVID-19'a yakalanmış 

olduğundan şüphelenirim. 

     

12 Etrafta birileri varken havada yeni koronavirüslerin 

olduğundan şüphelenirim. 
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Puanlama Yönergesi 

 
Alt boyut ve madde sayısı: Ölçek toplamda 12 maddeden oluşmaktadır. Ölçek iki boyutludur. 1, 2, 3, 

4 ve 6. maddeler korku ve kaygı boyutunu, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. maddeler şüphe boyutunu 

oluşturmaktadır. 

 
Ölçeğin değerlendirilmesi: Ölçekte ters madde bulunmamaktadır. Ölçeğin tüm maddelerinden alınan 

toplam puan bireyin Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilişkili yaşadığı psikolojik sıkıntı 

düzeyini yansıtmaktadır. Ölçekten alınabilecek puanlar 12 ile 60 arasında değişmektedir. Ölçekten 

alınan yüksek puan yüksek düzeyde COVID-19 ile ilişkili psikolojik sıkıntı yaşandığı anlamına 

gelmektedir. 

 

 

https://doi.org/10.1080/07481187.2021.1873459
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113202

