SCORE – 15 – Autori: Stratton, P., Bland, J.,Janes, E. şiLask, J. (2010)

Codul specialistului care administrează Codul familiei:___________
chestionarul:___________

Poziţia ocupată de respondent în familie:
____________

Data_________

Descrierea familiei dumneavoastră
Am dori să aflăm cum vă vedeţi familia în prezent. Prin urmare vă rugăm să ne oferiți PĂREREA
DUMNEAVOASTRĂ PERSONALĂ despre propria familie.
Când oamenii spun “familia dvs.” deseori se referă la persoanele cu care trăiţi în aceeaşi locuinţă. Dar noi am dori ca
dvs. să decideţi pe cine consideraţi ca făcând parte din familia pe care urmează să o descrieţi.
Pentru fiecare enunţ alegeţi răspunsul bifând o singură căsuţă dintre cele numerotate de la 1 la 5.
Dacă am avea enunţul “Noi ne certăm tot timpul ” şi aţi considera că acest lucru nu este în totalitate adevărat pentru
familia dvs., ar trebui să bifaţi căsuţa nr. 4 corespunzătoare răspunsului „ne caracterizează puţin”.

Nu vă gândiți prea mult la niciunul dintre enunţuri. Vă rugăm să bifaţi câte o căsuţă în cazul fiecăruia dintre acestea
indicând măsura în care descrie familia dvs.
1.
Cât de mult vă caracterizează familia fiecare dintre
Foarte mult
următoarele enunţuri?

2.
Mult

1) În familia mea vorbim unii cu ceilalţi despre lucruri care contează pentru
noi.
2) Membrii familiei mele adesea nu îşi spun adevărul unul altuia.
3) Fiecare dintre noi este ascultat în familia noastră.
4) În familia noastră există senzaţia că exprimarea dezacordului este riscantă.
5) Ne este greu să gestionăm problemele de zi cu zi.
6) Avem încredere unii în ceilalţi.
7) Ne simţim nefericiţi în familia noastră.
8) Când membrii familiei mele se enervează, se ignoră intenţionat unii pe
ceilalţi.
9) În familia mea pare că trecem de la o criză la alta.
10) Când unul dintre noi este supărat sau neliniștit, ceilalţi membrii ai familiei îi
poartă de grijă.
11) Lucrurile par să meargă întotdeauna rău pentru familia mea.
12) Membrii familiei mele sunt răutăcioşi unii cu ceilalţi.
13) Membrii familiei mele intervin prea mult unii în vieţile celorlalţi
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3.
Parţial

4.
Puţin

5.
Deloc

14) În familia mea ne învinovăţim unii pe ceilalţi când lucrurile merg rău.
15) Ne pricepem să găsim noi modalităţi de a gestiona lucrurile dificile

Acum vă rugăm să întoarceţi pagina şi să ne oferiți încă câteva informaţii despre familia dvs.
După părerea dvs, ce cuvinte ar descrie cel mai bine familia dvs.?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Care este problema/ provocarea care v-a determinat să recurgeţi la psihoterapie?
Problema principală este.……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...
Cât de severă este această problemă? Vă rugăm să marcaţi răspunsul dvs. pe scala de mai jos.
nu este serioasă
0

1

este foarte serioasă
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cum funcţionaţi Dvs. ca familie?
foarte bine
0

foarte rău
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Consideraţi că psihoterapia la care aveţi /aţi avut acces aici, vă va fi/ v-a fost utilă?
foarte utilă
0

inutilă
1

2

3

4

5

6

7

8

Vă rugăm să ne oferiţi câteva informaţii de bază despre dvs.:
Vârsta
Genul/sexul
Naţionalitatea/etnie
Nivelul de educaţie
Ocupaţie principală:
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9

10

Persoanele cu care locuiţi împreună (de ex. Fiică, 12 ani. Vă rugăm nu menţionaţi nume).
Vă mulţumim pentru timpul acordat.
Distribuţia itemilor în funcţie de subscale:
I. Puncte forte şi adaptabilitate (comunicare/expresivitate, dispoziţie afectivă/atmosferă, adaptabilitate/funcţionare): 1, 3, 6, 10, 15.
1. În familia mea vorbim unii cu ceilalţi despre lucruri care contează pentru noi.
3. Fiecare dintre noi este ascultat în familia noastră.
6. Avem încredere unii în ceilalţi.
10. Când unul dintre noi este supărat sau neliniștit, ceilalţi membrii ai familiei îi poartă de grijă..
15. Ne pricepem să găsim noi modalităţi de a gestiona lucrurile dificile.

II. Copleşirea de dificultăţi (dispoziţie afectivă/atmosferă, adaptabilitate, ostilitate): 5, 7, 9, 11, 14.
5. Ne este greu să gestionăm problemele de zi cu zi..
7. Ne simţim nefericiţi în familia noastră.
9. În familia mea pare că trecem de la o criză la alta.
11. Lucrurile par să meargă întotdeauna rău pentru familia mea.
14. În familia mea ne învinovăţim unii pe ceilalţi când lucrurile merg rău.
III. Comunicare perturbată (ostilitate, comunicare, roluri/reguli): 2, 4, 8, 12, 13.
2. Membrii familiei mele adesea nu îşi spun adevărul unul altuia.
4. În familia noastră există senzaţia că exprimarea dezacordului este riscantă.
8. Când membrii familiei mele se enervează, se ignoră intenţionat unii pe ceilalţi.
12. Membrii familiei mele sunt răutăcioşi unii cu ceilalţi.
13. Membrii familiei mele intervin prea mult unii în vieţile celorlalţi.

Translated by: Školka, E., Ph.D., Cioban, A., Lăpădătoni, A., Gál, I., Costea-Barluţiu, C., Ph.D., Sima, C., (11.2014).
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