İstatistik Akademisi

www.istatistikakademisi.com

Kişisel ve Sosyal Performans Ölçeği (PSP)
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Lütfen kişiyi geçen ay boyunca gösterdiği fonksiyon düzeyine göre değerlendiriniz.Bu ölçekte ele alınan dört
ana fonksiyon alanı bulunmaktadır:
a) Sosyal açıdan yararlı aktiviteler;
çalışma öğrenim görmek dahil
( ) Yok
( ) Hafif düzeyde
( ) Görünür
( ) Belirgin
( ) Şiddetli
( ) Çok şiddetli

c) Öz bakım

b) Kişisel ve sosyal ilişkiler
( ) Yok
( ) Hafif düzeyde
( ) Görünür
( ) Belirgin
( ) Şiddetli
( ) Çok şiddetli

d) Rahatsız edici ve agresif davranışlar
( ) Yok
( ) Hafif düzeyde
( ) Görünür
( ) Belirgin
( ) Şiddetli
( ) Çok şiddetli
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Zorlukların derecesine karar vermek için iki farklı operasyonel ölçüt seti bulunmaktadır: bir tanesi a-c alanları
için ve bir tanesi de d alanına özgüdür.
a-c alanlarının şiddet derecesi

d alanında şiddetin derecesi

(I) yok
(II) hafif; yalnız kişiye çok yakın biri tarafından
bilinen
(III) görünür düzeyde; herkes tarafından
açıkça fark edilebilen ancak kişinin sosyokültürel koşulları, yaşı cinsiyeti ve eğitim
düzeyi tarafından belirlenen bu alandaki
rolünü gerçekleştirmesini belirgin bir şekilde
etkilemeyen güçlükler
(IV) belirgin; bu alandaki rol
gerçekleştirmelerini ciddi bir şekilde etkileyen
güçlükler; ancak kişi, her ne kadar yetersiz
ve/veya nadiren de olsa, profesyonel veya
sosyal yardım almadan hala bazı şeyleri
yapabilme kapasitesine sahip; eğer biri
tarafından yardım edilirse daha önceki
işlevsellik düzeyine ulaşabilir

(I) yok
(II) hafif; hafif kabalık, asosyallik veya sürekli
yakınmaya karşılık geliyor
(III) görünür düzeyde; çok yüksek sesle
konuşmak, veya başkalarıyla çok samimi bir
tarzda konuşmak veya sosyal açıdan kabul
edilemeyecek bir tarzda yemek yemek gibi
(IV) belirgin; toplum içerisinde başkalarına
hakaret etmek, eşyaları kırmak ya da tahrip
etmek, sıklıkla sosyal açıdan uygunsuz ancak
tehlikeli olmayan bir tarzda hareket etmek
(örneğin, toplum içerisinde soyunmak veya
idrarını yapmak)
(V) şiddetli; sık olarak sözel tehditler savurmak
veya sık olarak ağır yaralama niyeti ya da
olasılığının bulunmadığı fiziksel saldırılarda
bulunmak
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(V) şiddetli; eğer profesyonel olarak yardım
edilmezse kişiyi bu alanda bir rol
gerçekleştiremez hale getiren veya kişiyi yıkıcı
bir role doğru yönelten zorluklar, ancak
yaşamsal riskler yoktur
(VI) çok şiddetli; kişinin yaşamını tehlikeye
düşürecek kadar yoğun bozukluklar ve
güçlükler
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(VI) çok şiddetli; sık agresif davranışlar olarak
tanımlanan, ciddi yaralanmalara neden olması
amaçlanmış veya neden olma olasılığı bulunan
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Ölçeğin kullanımıyla alakalı telif hakkı olabilir, izin alınması gerekebilir. Ölçeğin kullanımıyla
alakalı İstatistik Akademisinin telif hakkı ve kullanım izni verme yetkisi yoktur. Gerekli izinler için
sorumluluk araştırmacıya aittir.

İstatistik Akademisi

www.istatistikakademisi.com

