SCORE 15
Site Code  Aile No Ailedeki yeriniz ………………..

Ailenizin Tanımı

(Tarih....................................)

Ailenizi şu anda nasıl gördüğünüzü bize anlatmanızı istiyoruz. Yani size aileniz
hakkındaki SİZİN görüşlerinizi soruyoruz.
Genelde “aileniz” dendiğinde, evinizde yaşayan insanlar anlaşılır. Fakat biz sizin “aileniz”
olarak tanımlamak istediğiniz kişileri seçmenizi istiyoruz.
Her madde için 1’den 5’e numaralandırılmış kutulardan seçmek istediğiniz bir kutuya  koyarak
seçiminizi gösteriniz.
Örneğin; eğer bir maddede “Biz hep birbirimizle kavga ediyoruz” yazıyorsa ve siz bu maddenin sizin
ailenize tam olarak uymadığını düşünüyorsanız, “Bizi Tanımlar: Pek Uymaz” yazan 4 numaralı kutuya
işaretini koyarak seçiminizi yapabilirsiniz.

4. Bizi tanımlar: Pek uymaz

5. Bizi tanımlar: Hiç uymaz
5.

3. Bizi tanımlar: Kısmen
3.

uyar

2. Bizi tanımlar: Uyar
2.

4.

1. Bizi tanımlar: Çok uyar.

Her madde için, bu bizim ailemizi tanımlar der misiniz?

1.


Hiç bir soruda uzun düşünmeyin, ancak her soruda bir kutuya işaret koymaya çalışın.

1) Ailemizde bizim için önemli olan konular hakkında birbirimizle konuşuruz
2) Ailemde insanlar genellikle birbirine doğruyu söylemez
3) Ailemizde her birey diğerleri tarafından dinlenir
4) Ailemizde bir konuda aynı fikirde olmadığını belirtmek çok risklidir
5) Günlük sorunlarla baş etmekte zorlanıyoruz
6) Birbirimize güveniyoruz
7) Ailemizde olmak çok ıstırap vericidir
8) Ailemde insanlar kızdığında, birbirini bilerek görmezden gelir
9) Ailemizde ara vermeden bir krizden diğerine geçiyoruz
10) İçimizden birisi üzüldüğünde, diğer aile üyeleri onunla ilgilenir
11) Ailem için her şey hep ters gidiyor
12) Ailemdeki insanlar birbirine kötü davranıyor
13) Ailemdeki insanlar birbirinin hayatına çok fazla karışıyor
14) İşler ters gittiğinde ailemde birbirimizi suçlarız
15) Zor olan sorunlarla baş etmek için yeni yollar bulmada iyiyiz

Şimdi lütfen sayfayı çevirin ve bize biraz daha ailenizden bahsedin.
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Hangi sözcükler ailenizi en iyi tanımlar?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Sizi terapiye getiren sorun/zorluk nedir?
Ana sorun ………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Sorununuz ne kadar ciddi? Lütfen cevabınızı aşağıdaki çizgi üzerinde işaretleyiniz:
ciddi bir sorun değil

0

1

gerçekten ciddi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aile olarak nasıl başa çıkıyorsunuz?
Çok iyi

0

Çok kötü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Burada aldığınız/alacağınız terapi sizce işinize yaradı mı/yarayacak mı?
Çok yaradı/yarayacak

0

1

2

Yaramadı/yaramayacak

3

4

5

6

7

8

9

10

Sizin hakkınızda temel bilgiler:
Yaşınız
Cinsiyetiniz
Etnik kökeniniz
Eğitiminiz
Mesleğiniz
Evinizde yaşayan insanlar (isim vermeden “kızım, 12 yaşında” olarak yazınız lütfen).
ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
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