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SUMMARY: In the text are presented 35 tools for the Study of the educational pote ntial of family, grouped into six categori es.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИ З НА ПОТЕНЦИАЛА НА С ЕМЕЙСТВОТО
КАТО ЦЯЛО
MCI – ВЪПРОСНИК ЗА СЕМЕЙНА КОМУНИКАЦИЯ . „Marital
Communication Inventory” е разработка на M.Bienvenu (1979). Представлява 46 –
айтемов въпросник, съчетан с 4 степенна Ликерт скала. Субскали: Враждебни
отношения, Себеразкритие, Внимание, Емпатия, Дискусия, Мен иджмънт на
конфликта.
ECS - ENRICH СЕМЕЙНА СКАЛА . „ENRICH Couple Scales” е разработка на D.Olson, D.Fournier и J.Druckman [19]. Съдържа три 10 айтемови субскали:
за изследване на семейната удовлетвореност, комуникацията и процеса на ра зрешаване на конфликти. Съдържа и 7 айтема за идеализъм.
FES – СКАЛА ЗА СЕМЕЙНА СРЕДА . „Family Environment Scale ” (1974)
е разработена от R.Moos и B.Moos [13]. Представлява 90 айтемов въпросник с о тговори да-не, за оценка на параметри на семейството. Оценката е в три обла сти,
съставени от 10 субскали. Семейни отношения (FR) Личностен ръст (PG) По ддръжка на системата (SM). Въпросникът се попълва в три вар ианта: Реална
форма (Form R), Идеална Форма (Form I) и Очаквана форма (Form E).
FES – СКАЛА ЗА СЕМЕЙНА ПОДДРЪЖКА . „Family Empowerment
Scale” е разработена от P.Koren, N.DeChillo, B.Friesen (1992) [ 12] Скалата е предназначена да оцени подкрепата на детето с емоционални, поведенчески или инт електуални особености в семейството. Скалата е 34 айтемова, с 5 степенна Ликерт
скала за истина. Субскалите са четири: Системна поддръжка; Знание; Комп етентност; Себеефективност.
BTFES – СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА СЕМЕЙСТВОТО НА БИЙВЪРС ТИМБЕРЛАУН. „Beavers-Timberlawn Family Evalua tion Scale” (1976) е 14 айт емова скала за оценка на семейн ото здраве. Основава се на модела на семейството
на Beavers. [25]. Всеки айтем се оценява от 1до 5 . Има 6 скали: Семейна структура, Митология, Договаряне на целите, Автономия, Семейни чувства, Общо
здраве/патология.
ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИ З НА КОНФЛИКТНОСТТА
CTS – СКАЛА ЗА ТАКТИКАТА В КОНФЛИКТ . „Conflict Tactics Scale”
е разработка на M.Straus (1979) [ 15] Предназначена е за регистрация на поведен ието на родителите в конфликт с децата. По -късно е преработена: CTS-2 [14] само
за ниво възрастни в семейството. Има и ревизирана родителско -детска версия:

CTSPC, оценяваща: пренебрежение, сексуална злоупотреба, психологическа агр есия, физическо нападение и ненасилствени дисциплинарни м етоди.
КДС - КОНСТРУКТИВНО-ДЕСТРУКТИВНО СЕМЕЙСТВО . „Конструктивно-деструктивная семья” e разработка на Е.Г.Эйдемиллер и В.В.Юстицки
[5]. Във въпросника влизат 20 съждения, оценявани с „Да”, „Не” и „?” . Отчитат се
резултатите по четири скали: Влияние; Фрустрация; Информ ация; Отчуждение.
SSIT – ТЕСТ ЗА УМЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ .
„Simulated Social Interaction Test ” е с автор J.Curran (1982). Предназначен е за из следване на социалните умения на възрастни, проявяващи се в различни ситу ации.
Съдържа 8 субскали: неодобрение или критицизъм, социална асертивност, ко нфронтация и изражение на гняв, хетеросексуален контакт, междули чностна
топлина, конфликти със или отхвърляне от родители или роднини, междули чностна загуба, приемане на по здравления. Оценката става по 11 степенна Ликерт
скала за потвърждаване.
ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИ З НА РОЛЕВИТЕ НАГЛАС И НА РОДИТЕЛИТЕ
КВВ - РОДИТЕЛСКА ДЖЕНДЪР – ГРАМОТНОСТ. „Какой вы воспитатель? (джендър)” [16] е тест, съдържащ 20 въпроса, на които се отговаря с „да"
(съгласие) или „не".
ОС - ОБРАЗ НА БАЩАТА. В методиката „Отец семейства” [ 16], бащата
се класифицира по 3 субскали: Традиционен баща – глава на семейството и по следна инстанция. Баща, основно загрижен за семейното благополучие – предоставящ пълна свобода на жена си. Съвременен баща - общуване, грижа за децата.
Съдържа 24 въпроса, на които се отговаря по 3 степенна Ликерт скала за съгл асие.
РОП – СЪГЛАСУВАНОСТ НА СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ И РОЛ ЕВИ НАГЛАСИ. Методиката „Определение согласованности семейных ценностей
и ролевых установок в супружеской паре” е разработка на А.Н.Волков [ 2]. Съдържа 36 айтема, оценявани по 4 степенна Ликерт скала за съгласие (има мъжки и
женски вариант). Субкалите са седем: ценности - интимно-сексуални, личностна
идентификация със съпруга, стопанско -битова, родителско-възпитателна, социална активност, емоционално -психотерапевтична, вън шна привлекателност.
Оценката се прави по специална схема по двата параметъра: съгласуваност
на семейните ценности и ролева адекватност на мъжа и жената.
РОП - РОЛЕВИ ОЧАКВАНИЯ И ПРЕТЕНЦИИ В БРАКА . „Ролевые
ожидания и притязания в браке” [16] е разработка на А.Н.Волков за изследване на
семейните нагласи – ценности, роли, функции.
Йерархията на семейните ценности (ШСЦ) се изследва чрез седем субскали (роли, функции): възпитание на децата, организация на бита, интимносексуални отношения, емоционална поддръжка, организация на свободното вр еме, партньорски отношения (личностна идентификация със съпруга), естет ически ценности (външна привл екателност).
Представите за желаното разпределение на семейните р оли и претенции
(ШРОП) се изследва чрез два набора от 36 карти с нанесени съждения – мъжки и
женски вариант и набор от 4 карти -класификатори с надпис: «Напълно съгл асен»,
«Общо взето - вярно», «Не е съвсем така», «Не е вярно». Резултатите се н анасят в
специална бланка. Изчисляват се съответни индекси и при сравн ение на позиции
и претенции се правят изводи за ценностното и ролево п одобие.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИ З НА СЕМЕЙНИ ВЗАИМОО ТНОШЕНИЯ
LIHE – ВЪПРОСНИК ЗА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.
„Life Interpersonal History Enquiry” е с автор W.Schutz (1978). Целта му е да се оц енят взаимоотношенията в рамката на теорията FIRO. Руският вариант е „Опросник межличностных отношений” (ОМО) [ 16] Въпросникът съдържа 54 айтема,
съчетани с два вида 6-степенни Ликерт-скали. Субскали: Включване (I), Контрол
(С), Афект (А).
МКМО – МНОГОАСПЕКТНА КВАНТИФИКАЦИЯ НА МЕЖД УЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. Методиката, разработка на T .Leary [3] съдържа 128 айтема, групирани в 8 психологически профили (скали, октанти,
типове отношение): Властно-лидерско, Независимо-доминиращо, Праволинейно агресивно, недоверчиво-скептично, Покорно-срамежливо, Зависимо-послушно,
Сътрудничащо-конвенциално, Отговорно -великодушно отношение.
От оценките на изследваното лице се оформят два основни вектора: доминиране и доброжелателност.
SIV - ТЕСТ ЗА МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ЦЕННОСТИ НА ГОРДЪН.
„Gordon's Survey of Interpersonal Values” е с автор L .Gordon (1993) [23]. Съдържа
90 айтема - 30 набора от по три твърдения, всяко от които представя ра злични
ценностни измерения. От всяка триад а се избира най-важното и най-малко важното, като третото остава непосочено. Получава се специфичен ценно стен профил.
Субскали: Поддръжка (S), Конформизъм (C), Приемане (R), Независ имост (I), Благосклонност (B), Лидер ство (L).
ССВД - СЕМЕЙНИ И СОЦИАЛНИ ВЗ АИМООТНОШЕНИЯ НА Д ЕТЕТО. Полупроективна методика на Рене Жил [1], предназначена да изследва
социалната приспособимост на деца на възраст 4 -12 години (междуличностни
отношения в семейството, извън него, личностни характери стики на детето).
Съдържа 42 ситуации, от които 25 невербални – картинни задания с изображения на деца или на деца и възрастни, а също и от кратки текстове, поясняв ащи ситуацията въпроси към изследвания и 17 вербални - конкретни въпроси, под
които са изброени възможните отговори и дет ето трябва да посочи един от тях .
Субскалите са 13: Отношение към майката, Отношение към бащата,
Отношение към семейната двойка, Отношение към братя и сестри, Отношение
към баба и дядо, Отношение към приятеля, Отношение към учителя, Любозн ателност, Доминантност, Общителност, Дистанцираност (закритост), Социа лна адекватност на поведението, Агресивност.
FBT - ТЕСТ ЗА СЕМЕЙНИ ОТНОШЕ НИЯ. Ппроективен тест, разработен от Ховелс и Ликориш в 1936 г. Набор от 40 картини, изобразяващи разни фо рми на отношения между член овете на семейството. Дава предст ава за чувствата и
поведението на индивида в семейството по отношение на вси чките му членове.
АСВ - АНАЛИЗ НА СЕМЕЙНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ . „Анализ
семейных взаимоотношений” е раз работен от Э.Г.Эйдемиллер и В.В.Юстицки [5]
за диагностика на нарушенията в областите на: семейните представи и проявленията им във взаимоотношенията между родители и деца; интеграционните механизми в семейството; системата за взаимно влияние на членовете на семейството;
взаимоотношенията на детето и родителите му.
Въпросникът съдържа 130 айтема, обединени в 20 скали. От тях 14 са по лярни - (2х7) и останалите 6 - не. Всяка скала е свързана с някаква неправилна насока на семейните взаимоотношения. В скалата е включена и критична граница.

Ако се достигне и надхвърли, следва, че съ ответната особеност е налице в семейството. В идеалното (“нормално”) семейство няма нито една от тези особености.
Скалите са следните: Завишен (Недостиг) контрол над детето; Завишено (Недостатъчно) ниво на удовлетворение на потребностите на детето; Разширение (Неразвитост) на сферата на родителските чувства;Завишено количество (Недостатъчно) забрани към детето; Извънредна (Недостатъчна) строгост при наказание; Завишено (Занижено) количество и трудности на задълженията на детето; Нагласа на родителите за предпочитане на мъжките (женските) качества; Фобия от загубата на детето;Непоследователност във възпитанието; Предпочитане на дет ски качества; Възпитателна неувереност на родителя; Проекция в детето на собствените нежелателни качества; Липса на
единни педагогически изисквания, съперничество между родителите.
BERS – ПОВЕДЕНЧЕСКА И ЕМОЦИОНАЛНА ОЦ ЕНЪЧНА СКАЛА.
„Behavioral and Emotional Rating Scale ” е създадена от M.Epstein и J.Sharma през
1998 г. [8]. През 2004 е ревизирана. Предназначена е за родители. Съдържа 52
айтема, съчетани с 4-степенна Ликерт-скала за представеност на съответното к ачество в детето. Съдържа и 8 открити въпроса, предназначени за характеристика
на детето. Субскали: Междуличностни сили; Семейна въвлеченост; Интрали чностни сили; Функциониране на училищ ето; Афективни сили.
BERS-2 Youth Rating Scale е предназначена за деца на възраст 11 -18 г.,
идентична на родителската, като формулировките са съответно изменени.
ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИ З НА ПОТЕНЦИАЛА НА Р ОДИТЕЛСКИТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ОРО – ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛСКО ОТНОШЕНИЕ . „Опросник
родительского отношения” (ОРО) е разработка на А.Я.Варга и В.В.Столин [ 21;
16]. Съдържа 60 айтема, групирани в 5 скали: Приемане, Кооперация, Симбиоза,
Контрол (Авторитарна хиперсоциализация ), Малък неудачник.
NS - СКАЛА НА РОДИТЕЛСКА ЗАНЕМАРЕНОСТ. „The Neglect Scale”
е създадена от Straus, Kinard, Williams (1995) 40 айтемова скала, съчетана с 4 ст епенна Ликерт скала за съгласие [ 11]. Съдържа 4 субскали: Задоволяване на нуждите от емоции (Е), За доволяване на нуждите от познание (С), Задоволяване на
нуждите от контрол (S), З адоволяване на физическите нужди (P).
Пренебрегването (занемаряване, изоставяне, липса на грижи/внимание,
небрежност, невнимание) на детето от страна на родителите има много измерения: недостиг на адекватни здравни грижи, храна, хигиена, дрехи; опасни или н есанитарни домашни условия; непостоянни условия за живот и семейни фина нси;
многократно изоставяне на детето само ; неефективен контрол над детето от род ителите и техни заместници; употреба на вредни и наркотични вещества по вр еме
на бременността; неадекватни родителски грижи, липса на привързаност, емоц ионална поддръжка, внимание и компетентност; изолация на детето от връстниц ите му или възрастните му роднини; семейно насил ие; разрешаване на употреа на
алкохол и наркотици; поощрение на непристойно поведение; непосещение на уч илище; неосигуряване на специално образование на нуждаещото се д ете.
PAI – ОПИСАНИЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ СЪЮЗ . „Parenting Alliance
Inventory” е разработен от R.Abidin [7]. Съдържа 20 айтема, съчетани с 5 ст епенна
Ликерт скала за съгласие. Оценява сплотеността на родителите в с емейството
и здравината на единните им педагогически изискв ания.

PAM - ОПИСАНИЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ СЪЮЗ . „Parenting Alliance
Measure” е инструмент, разработен от R.Abidin и T.Konold (1999) [26]. Диагностичен инструмент за оценка на възпитателния поте нциал, респ. дисфункционалност .
Съдържа 20 айтема, съчетани с 3 степенна Ликерт скала за съгл асие.
PAQ – ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛСКА ПОДДРЪЖКА . „Parental
Attachment Questionnaire ” е разработка на M.Kenny (1995) [24]. Съдържа 54 айтема, съчетани с 5 степенна Ликерт скала. Субскали: Качество на емоционалн ите
отношения; Родителите като фасилитатори на автономията; Родител ите
като източник на поддръжка.
PARI – ИЗСЛЕДВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ . „Parental
attitude research instrument ” е предназначена за анализ на образа на с емейството
през очите на родителите (майката). Автори са Е.С.Шефер и Р.К.Бел. Има адапт ации в Полша, Чехия и Русия. [ 17] Изследват се 23 аспекта-признака, отнасящи се
до разни страни на отношението на родителите към детето и живота в семейств ото. Всеки признак се измерва с по 5 съждения (общо 115). Свързани са с 4 степе нна скала за съгласие. Осем от скалите са свързани със семейните роли: Стопанско–битови отношения; Междусъпружески, свързани с морална и емоционална
поддръжка, организация на свободното време, създаване на среда за развитие на
личността, собствената и на партньора; Педагогически отн ошения. Останалите
15 – с родителско-детските отношения: Оптимален емоционален контакт; И злишна емоционална дистанция с детето; Излишна концентрация върху дет ето.
PATCS – СКАЛА ЗА РОДИТЕЛСКИ НАГЛАСИ СПРЯМО ДЕТЕТО .
„Parental attitudes toward childrearing scale ” е разработена от W.Goldberg и
M.Easterbrooks [10]. Включва 65 айтема, съчетани с 5 степенна Ликерт-скала за
съгласие. Регистрира три родителски възпитателни стила по Baumrind: авторитетен (топъл), авторитарен (строг) и пермисивен (разрешаващ).
PSI – ИНДЕКС ЗА РОДИТЕЛСКИ СТРЕС . „Parenting Stress Index” е
разработка на R.Abidin [7]. Предназначен е за идентификация на родител скодетски диадични отношения, които могат да предизвикат напрежение, стрес, п оведенчески проблеми и по този начин да повлияят на възпитанието в семейс твото.
Съдържа 101 айтема, съчетани с 5 степенна Ликерт -скала и 19 айтемов контролен
чеклист за жизнени стресори. Има различни версии, от които най -известна е Третата редакция (1990) и кра тката форма (1999).
Оценява следните области на стрес (съответни субскали): Детски характеристики: приспособимост, приемливост, предизвикателност, разсеяност или
хиперактивност, настроение, подкрепа на родителя ; Родителски характерист ики: депресия, привързаност, ролеви ограничения, усещане за компетентност, с оциална изолация, отношения със съп руга (та), родителско здраве ; Ситуационнодемографски стресори; Скала за жизнени стресори; Тотална скала за стресори.
ЭПСБП - EНЕРГОПСИХОЛОГИЧЕСКА СЪВМЕСТИМОСТ НА
ПАРТНЬОРИТЕ. „Энергопсихологическая совместимость с брачным партн ером” [16] съдържа 30 айтема. Има пет субскали с по 6 айтема: Алгоритмизирани
проявления на психиката в бита, Отношения към съпружеските и родителски
задължения и към децата, Предпочитано съдърж ание и форми на прекарване на
свободното време, Черти на характера, Интелект уално взаимодействие.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИ З НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТА РОДИТЕЛИДЕЦА
OPAQ - OFFER ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛИ -ЮНОШИ. „Offer Parent
- Adolescent Questionnaire ” е разработен от D.Offer (1982). 50 айтемов въпро сник,
съчетан с 6 степенна Ликерт скала за изследване на отношението на родителите
към самооценката (Аз-концепция) на юношите. Субскали: Контрол на импулсите, емоционален тон, образ на тялото, социални отношения, сексуални нагл аси,
семейни отношения, изкуство, образователни/професионални цели, емоци онално
здраве, приспособяване към възрас тните, идеализъм.
ПОР - ПОВЕДЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И ОТНОШЕНИЕ НА ПО ДРАСТВАЩИТЕ КЪМ НЕГО. „Поведение родителей и отношение подростков к
ним”е разработка на Э.Матейчик и П.Ржичан (1983), руска адаптация на въпро сника на Шафер (1965) [4]. Предназначен е за изучаване на нагласите, поведението
и методите на възпитание на родителите и как ги виждат подрастващите. Съдържа
50 айтема, съчетани с 3 степенна Ликерт скала за съгласие. Скали: оценка на
майката от сина, оценка на бащата от с ина, оценка на майката от дъщерята,
оценка на бащата от дъщерята; POZ - позитивен интерес, DIR - директивност,
HOS - враждебност, AUT - автономност, NED - непоследователност.
РОД - РОДИТЕЛСКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЕТЕТО . „Самодиагностика родительского отношения к дет ям” [22] съдържа 13 айтема, 7 от които са „р аботещи”. При високи значения диагностицира отхвърляне на детето, социална
нежелателност, отсъствие на коопер ация.
ДРОП - ДЕТСКО-РОДИТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ С ПОДРАСТВ АЩИТЕ. „Детско-родительские отношения подростков ” [18] е 116 айтемов въпросник, съчетан с 5 степенна Ликерт скала: никога –винаги. На 8 въпроси се отговаря, като се довършва фразата. Скалите са 19, групирани в няколко блока.
Особености на емоционалните отношения на родителя и детето : Приемане, Емпатия, Емоционална дистанция.
Особености на общуването и взаимодействието : Сътрудничество, Вземане на решения, Конфликтност, Поощрение на автономността.
Контрол: Взискателност, Мониторинг, Контрол, Авторитар ност, Особености на поощрението и наказанието.
Противоречивост/непротиворечивост на отношенията : Непоследователност на родителя, Неувереност на родителя.
Допълнителни скали: Удовлетворение на потребностите на детето
(материални, от внимание, от информация), Неадекватност на образа на дет ето, Отношения със съпруга, Удовлетвореност от отношенията, Ценнос тни
ориентации.
DPICS – СИСТЕМА ЗА КОДИРАНЕ НА ДИАДИЧНИТЕ ОТНОШ ЕНИЯ РОДИТЕЛИ-ДЕЦА. „Dyadic Parent-Child Interaction Coding System ” е разработка на S.Eyberg и E.Robinson [ 9]. Има за цел да оцени качеството на соц иалните взаимодействия между родители и деца .
PACS – СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА КОМУНИКАЦИЯТА РОДИТЕЛИ ЮНОШИ. „Parent-Adolescent Communication Scale ” е разработка на H.Barnes и
D.Olsen (1982) 20 айтемова , с 5 степенна Ликерт скала. Съдържа 2 субскали: Открита семейна комуникация и Проблеми в семейната комуник ация.[20]

SSSC - СКАЛА ЗА СОЦИАЛНА ПОДДРЪЖКА ЗА ДЕЦА . „Social
Support Scale for Children ” е конструирана от S.Harter (1985) [20]. Има четири субскали: познавателна, социална, физическа поддръжка и самоценност.
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