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1. СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА АТМОСФЕРАТА
В ГРУПАТА

Скалата е построена по принципа на полярните профили и
включва 10 характеристики на общата психическа атмосфера в
човешките общности, оценявани от 1 до 8, като 1 означава край-
на изразеност на позитивното качество, а 8 - на негативното
[Марищук,В.Л. и др. Методики психодиагностики в спорте .М., 1984].

Списъкът от антоними е следният:
дружелюбиe ............. 1 2 3 4 5 6 7 8 ........ враждебност;
съгласие ................... 1 2 3 4 5 6 7 8 ........ несъгласие;
удовлетвореност ...... 1 2 3 4 5 6 7 8 ........ неудовлетвореност;
увлеченост ................ 1 2 3 4 5 6 7 8 ........ равнодушие;
продуктивност .......... 1 2 3 4 5 6 7 8 ........ непродуктивност;
топлота ...................... 1 2 3 4 5 6 7 8 ........ студенина;
сътрудничество ........ 1 2 3 4 5 6 7 8 ........ конкуренция;
взаимна поддръжка . 1 2 3 4 5 6 7 8 ........ недоброжелателност;
занимателност .......... 1 2 3 4 5 6 7 8 ........ скука;
успешност ................ 1 2 3 4 5 6 7 8 ........ неуспешност

Груповият показател се колебае от 10 до 80, като колкото е
по-висок, толкова по-негативна е общата оценка на психическата
атмосфера.

2.  МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
АФИНИТИВНИТЕ ВРЪЗКИ В ГРУПАТА

Методиката е разработена от С.Джонев [Джонев,С. Стра-
тегии на ръководителя в междуличностните отношения. С.,1990 ]
Тук е в модифициран вид. Основното понятие е афинитет -съот-
ветствие на лица, идеи, наклонности, субстанции. Използва се за
диагностика на вътрегруповите процеси.

Изследваните получават списък на членовете на групата и
срещу всеки отбелязват какви връзки биха желали да поддър-
жат по възможност с него.

Категориите отношения и оценките, които получават са
следните:

6 ....... Много близки.
5 ....... Близки.
4 ....... По-скоро близки, отколко дистантни.
3 ....... Колкото близки, толкова дистантни.
2 ....... По-скоро дистантни, отколкото близки.
1 ....... Дистантни.
0 ....... Много дистантни.

Изчисляват се следните индекси:
Привлекателност на групата за отделния й член:

П = сумарен бал от целия списък
6.N

Средна атрактивност на групата:

СА = сума от индексите П
 N

Индивидуален атрактивен бал:

ИАБ = сума от баловете за лицето
N

3. АСО - ИНДЕКС

Методиката се използва за изследване на ефективността
на лидера и изобщо на личността в групата [Методы социальной
психологии.Л.,1977]. АСО означава индекс на подобието на проти-
воположни образи (ASO - assumed similatiry of opposites).

Изследваният си представя на ум един човек от групата,
който добре познава и когото е съгласен да избере в в качество-
то на най-предпочитан сътрудник МПС (MPS - most prefered co-
worcer). [Ядов,В.А. Социологическое исследование: методология,
методология, программа, методы.М.,1972].

След това този човек се оценява по принципа на семантич-
ния диференциал. Оценката се прави на основата на двойка ка-
чества - антоними. Описанието на изследвания обект се
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заключава в определяне на позицията му в скала с полярни при-
лагателни, тълкувана като дискретна. Качествата, които се под-
лагат на оценка (прилагателните), трябва да отговарят на изиск-
ванията за антонимност, метафоричност, обобщеност и субектив-
ност. В резултат се получава семантичен профил с количествена
и з р а з е н о с т .  О с о б е н о  п о п у л я р е н  е  трифакторният модел на из-
мерване, въведен от Ч.Осгуд, Г.Суси и П.Таненбаум [Benesch,H.
Atlas de la psychologie.P.,1995,69-72] , според който всеки фактор
се измерва по три скали:

1. скала за качество (Е) - добър - лош, радостен - тъжен,
красив - грозен, справедлив-несправедлив и т.н.

2. скала за сила (Р) - силен - слаб, голям - малък, висок -
нисък и т.н.

3. скала за активност (А) - активен - пасивен, бърз-бавен,
кротък - буен и т.н.

Избира се и се оценява и втори човек - ЛПС (LPS - least
prefered co-worcer).

Разликата между двата индекса се нарича именно АСО -
индекс.В някои случаи се изчисляват и АСОд (делови) и АСОл
(личностен) индекси.

4. МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ФУНК-
ЦИИТЕ  НА ЛИДЕРА

Методиката е разработка на Д. и Ф. Джонсън и диагности-
цира начина на поведение на лидера (формален или неформа-
лен) в процес на вземане на решение от групата по значими въп-
роси [Джонев,С. Стратегии на ръководителя в междуличностни-
те отношения.С.,1990]. Дадени са 20 съждения, които характе-
ризират две основни функции на лидера:

• поддържаща функция - насочена към развитие на между-
личностните отношения (описват се от нечетните твърдения);

• трудова функция - насочена към развитие на деловите
взаимоотношения (описват се от четните твърдения).

На всеки от отговорите се приписва бал по следната схе-
ма:

винаги .............. 5 т.,
често ................ 4 т.,

понякога .......... 3 т.,
рядко ............... 2 т.,
никога .............. 1 т.
Като краен резултат се получават два бала: ПФ и ТФ.
От изследваното лице се иска да посочете доколко изпъл-

нява изброените функции, когато ръководи група при вземане
на общо решение: винаги, често, понякога, рядко, никога.

Въпросникът е следният:
(1). Внасям информация и давам мнение.
(2). Насърчавам членовете за участие.
(3). Търся информация в групата.
(4). Съгласувам мненията и търся компромиси.
(5). Давам ход на работата като поставям проблеми и цели.
(6). Свалям напрежението в групата.
(7). Насочвам и организирам обсъждането.
(8). Подпомагам общуването и взаимното разбиране.
(9). Периодически обобщавам.
(10). Оценявам и регулирам емоционалния климат.
(11). Координирам усилията на членовете.
(12). Наблюдавам и подпомагам методите на работа на групата.
(13). Диагностирам защо групата се затруднява.
(14). Изразявам груповите стандарти и норми като рамка на

груповата дейност.
(15). Стимулирам към висококачествена работа.
(16). Изслушвам с интерес.
(17). Тестирам годността на решението.
(18). Поддържам доверието и откритостта.
(19). Оценявам съвместимостта на решението с груповите цели и

стандарти
(20). Подпомагам решаването на конфликтите в групата.

5. ГРУПОВА ОЦЕНКА НА  ВЗАИМО-
ОТНОШЕНИЯТА «ГОВ»

Методиката е наша разработка [Иванов,И. Същност и пер-
спективи на методиката “Групова оценка на взаимоотношенията”
(ГОВ). - Националната научна конференция на младите научни ра
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ботници, Варна, 1988]. В основата й е разбирането, че
цялото многообразие от взаимоотношения в групата по форма
може да се сведе до система от диадични отношения, които
съставят мрежата на междуличностните взаимоотношения и в
които могат да се фиксират всичките им феномени. Това разбиране
се среща у А.В.Петровски, А.А.Кроник, Дж.Френч и др., но само
като теоретична постановка.

Системата от диадични взаимоотношения се  формализи-
ра в съответни таблици на типовете взаимоотношения между хо-
рата и на типовете взаимоотношения в диадата. При формали-
зацията е използвана схемата на Р.Бейлз и Ф.Стродбек на ти-
повете вътрегрупови процеси, преработена съобразно приетия под-
ход. Цялото многообразие на диадичните взаимоотношения е
сведено до шест базови типа, оформени като вариации на
семантичния континуум емоционално позитивно - емоционално
негативно отношение.

Типове отношения между хората:
Емоционално позитивно отношение (+): ласки, защита,

предпочитание, солидарност, уважение, помощ, съвместна ра-
бота, удовлетвореност, липса на напрежение, съгласие, одобре-
ние, любезности, прощаване на обиди, изпълнение на молби...

Емоционално неутрално отношение (о): размяна на ин-
формация, ориентация, предложения, указания, мнения, оценки,
игнориране на въпроси и молби, откази, лека ирония, критика,
случайни разговори, опит за доминиране без конфликти

Емоционално негативно отношение (-): спор, възраже-
ния, отрицания, отказ от помощ, злоба, презрение, гняв, предна-
мерено оскърбление...

Типове отношения в двойката:
1. позитивно-позитивно ...... (++)
2. позитивно-неутрално ...... (+о)
3. неутрално-неутрално ...... (оо)
4. позитивно-негативно ...... (+ -)
5. негативно-неутрално ...... (- о)
6. негативно-негативно ....... (- -)

Техниката на метода е следната: изследваните попъл-
ват бланка, в която в хоризонтален ред са нанесени типовете
взаимоотношения в диадата, а във вертикален - имената на

членовете на групата. Задачата е да се оцени характера на
взаимоотношенията в двойката, образувана от изследвания и
всеки от останалите членове. Аналогична задача се изпълнява
от името на други случайно избрани от експериментатора чле-
нове на групата (при N до 14 човека - един, при N от 15 до 25
човека - двама и при N от 26 до 45 - трима).

Получените резултати се представят в две матрици:
Изходна - обикновенна от турнирен тип, съдържаща име-

ната и оценките, които се дават на всяка диада.
Съпоставителна: в лявата част на всяка графа е запи-

сана оценката от изследвания на отношенията в диадата с дру-
гия, а в дясната - от другия на взаимоотношенията в същата
диада.

Изчисляват се индексите:
Доминиращ тип взаимоотношения в групата. взаимо-

отношения, като за целта тези от тип 1 (++) и 2 (+О) се приемат
за принадлежащи към позитивен, тези от тип 3 (ОО) и 4 (+-), за
неутрален и тези от тип 5 (-О) и 6 (- -), за негативен клас.
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Индекс на позитивност на взаимоотношенията в гру-
пата. Определя се от сумата на абсолютните честоти на взаимо-
отношенията от 1 (++), 2 (+О) и 3 (ОО) тип, отнесени към общия
брой оценки:

Индексът варира от 0 до 1, като по-високите му стойности
означават и по-високо ниво на позитивност на взаимоотношения-
та. Основанията за изчисляването му са в това, че за високата
ефективност на груповата дейност, която е основният групообра-
зуващ фактор, са значими точно тези типове взаимоотношения.

Индекс на взаимност на оценките. Изчислява се на ос-
новата на съпоставителната матрица. Пресмята се броят на
клетките от таблицата, с разлика между двете числа съответно 1,
2, 3, 4, 5 единици. Формулата е следната:

ВО = { [(0) + 4*(1) + 3*(2) + 2*(3) + (4)]/ [N*(N - 1)]} * 0.4

където (0), (1), (2), (3), (4) - абсолютната честота на оценки-
те с разлика съответно 0,1,2,3,4.

Индексът варира от 0 до 1, като колкото по-близък е до 1,
толкова по-взаимна е оценката на взаимоотношенията.

Индекс на социална перцепция. Изчислява се според
информацията от II задача. Резултатът са още една, две или три
матрици, аналогични на предходните, но от името на други чле-
нове на групата. Индексът е равен на средно аритметичния от
индекситена взаимност на оценките, получени при сравняване
на всяка една от съставените след Втората задача матрици с
изходната, резултат от Първа задача. Той варира от 0 до 1 и осно-
ванията за него са в това, че по-голямата близост в оценките на
взаимоотношенията в диадата «аз-другия» и «другия-другия» се
дължи на по-доброто възприемане, разбиране и оценяване на
хората един от друг.

Обективността на методиката се гарантира поради изключ-
ването на възможността за двояко разбиране на имената на чле-
новете на групата, точното определяне на съдържанието на
понятията, диференциацията на семантичния континуум на ясни
и конкретни степени, както и осигуряването на голям обем от
оценки в групата.

Надеждността на метода, проверена по метода «тест-
ретест» е над 0.75.

6. КРЪГОВЕ НА ОТНОШЕНИЯТА

Представената методика е наша разработка (И.Иванов), но
идеята е заимствана от А. и Е.Кроник, които я използват само в
индивидуален план [Кроник,А.,Е.Кроник. В главных ролях: вы, мы,
он, ты, я. М.,1989]. Аналогични  методики са побликувани и от
други автори: Б.Ф.Поршнев, И.С.Кон, G.Levinger .

Предназначена е за диагностика на груповата атмосфера.
Изследваните получават бланка, в която срещу името на всеки
от членовете на групата отбелязват типа на взаимоотношенията,в
които влизат или искат да влязат, като те са означени със сим-
воли - кръгове. Оценките, които получават различните типове
взаимоотношения са:

Колкото по-висока е общата оценка, толкова по-сплотена е
групата, толкова по-добра е груповата атмосфера.

Изчисляват се индексите:
Индекс за групова сплотеност: общ сбор / n (n-1)
Индекс за привлекателност на групата за отделния й

член: инд. сбор / n - 1

7. “МОТИВАЦИОННО ЯДРО НА ИЗБОРА”

Методиката е разработка на известния руски психолог
А.В.Петровски [Социальная психология /под ред. А.В.Петровского/



1413

.М.,1987]. Предназначена е за преодоляване недостатъците на
класическия социометричен тест чрез разкриване на съдържател-
ните детерминанти на междуличностните отношения в групата.

Мотивационното ядро на избора (выбор) “МЯВ” се определя
от автора като “...устойчива структура от мотиви, образуваща психо-
логическата основа на индивидуалните предпочитания и определяща
йерархизацията на обектите по тяхната ценност за индивида с оглед
на стоящата пред него задача.”

Техниката на метода включва два етапа:
Социометричен тест с цел ранжиране на членовете на гру-

пата по желателност.
Разкриване на мотивационното ядро на избора. Става чрез

оценка на избраните членове на групата по следните крите-рии
(качества):

Светоглед: принципност, целеустременост, умение да отстоя-
ва възгледите си, колективизъм.

Отношение към труда, към задълженията: трудолюбие,
познаване на работата, инициативност, интерес към работата,
съобразителност, отговорност, дисциплинираност, добросъвестност.

Комуникативни и нравствени качества: хуманизъм, правди-
вост, скромност, самокритичност, отзивчивост, умение да разговаря
с хората, способност за разбиране, тактичност, другарска взаимопо-
мощ, дружелюбие.

Свойства на личността като такава: външна привлекателност,
богатство на чувствата, умение да се държи добре, маниер на
обличане, общителност.

8. ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ЖИВОТА В
КОЛЕКТИВА

Представлява модификация на методиката на Т.Шрайбер
[Ковалев,С.В. Психология современной семьи.М.,1988] и позволява да
се оцени съвкупната диспозиция на изследваното лице към колек-
тива, в който живее:

Въпросникът включва:
(А). С най-голямо желание бих напуснал колектива.
(Б). Ако колектива не изпълнява желанията ми, правя скандал.
(В). В моя колектив никой не ме разбира, затова обсъждам проб-

лемите си с други хора.

(Г). За колектива си правя това и само това, което ми поискат.
(Д). Ако в колектива ми възникват някакви проблеми, аз понякога помагам

за решаването им.
(Е). Стремя се да използвам и най-малката възможност да доставя

радост на хората от моя колектив.
(Ж).Старая се да разбера другите от колектива, даже и когато не считам

за правилно това, което искат от мен.
(З). Ако имам някаква грижа, обикновенно я обсъждам в колектива и

моля за съвет.
Отговорите се оценяват по следния начин.

Оценката за всеки индекс се умножава по определен
коефициент, за да се определи неговото “тегло”:

Изчислява се коефициент, вариращ от 0 до 1, по формулата:
(сбор - 40)/160, като колкото е по-висок, толкова по-привързан е човек
към колектива. Индексът е индивидуален и колективен.

9. ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ПСИХОКЛИМАТА

Един от най-синтетичните въпросници за изследване на психо-
климата е този на Сава Джонев [Джонев,С. Стратегии на ръководителя
в междуличностните отношения. С.,1990]. Въпреки своя малък обем,
той дава възможност за оценка на значителен брой параметри на колек-
тивния живот.

Всеки от айтемите се оценява по скалата: 3-2-1-0-1-2-3 (полярни
профили):

Най-благоприятна е оценката на съответната страна на климата
при бал 7, а най-неблагоприятна - при бал 1.
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С какво се характеризират взаимоотношенията във
вашия колектив?
(1). близост ..................................... 3 2 1 0 1 2 3 ........ отчужденост;
(2). конфликтност .......................... 3 2 1 0 1 2 3 ........ съгласие;
(3). егоизъм .................................... 3 2 1 0 1 2 3 ........ колективизъм;
(4). приятелство ............................. 3 2 1 0 1 2 3 ........ враждебност;
(5). устойчивост .............................. 3 2 1 0 1 2 3 ........ лабилност.

Какво е характерно за ръководството на вашия ко-
лектив?
(6). достъпност ............................... 3 2 1 0 1 2 3 ........ недостъпност;
(7). организираност ....................... 3 2 1 0 1 2 3 ........ дезорганизира-

ност
(8). властничество ........................ 3 2 1 0 1 2 3 .......демократизъм;
(9). справедливост ....................... 3 2 1 0 1 2 3 .......

несправедливост;
(10). бюрократизъм ..................... 3 2 1 0 1 2 3 .......оперативност.

Какво е характерно за трудовите взаимоотношения
в колектива?
(11). взаимообвързаност ............. 3 2 1 0 1 2 3 .......изолация;
(12). използвачество .................... 3 2 1 0 1 2 3 ....... взаимоизгодност
(13). конкурентност ...................... 3 2 1 0 1 2 3 ....... кооперативност;
(14). добросъвестност ................. 3 2 1 0 1 2 3 .......безотговорност;
(15). инертност ............................. 3 2 1 0 1 2 3 .......

предприемчивост
Как оценявате като цяло климата в колектива ви?

(16). благоприятен ....................... 3 2 1 0 1 2 3 .......неблагоприятен.
Какво чувство предизвикват у вас взаимоотношени-

ята в колектива?
(17). задоволство ......................... 3 2 1 0 1 2 3 .......

неудовлетвореност
Искате ли да останете в колектива?

(18). да напусна ............................ 3 2 1 0 1 2 3 .......да остана

Параметри на оценката:
1. Междуличностни отношения - айтеми N: 1 - 5
2. Йерархични взаимоотношения - айтеми N: 6 - 10
3. Трудови взаимоотношения - айтеми N: 11 - 15
4. Оценъчен компонент - айтем N: 16
5. Афективен компонент - айтем N: 17
6. Поведенчески компонент - айтем N: 18
7. Дистантност на взаимоотношенията - айтеми N: 1, 6, 11.

8.  Съдържание на взаимоотношенията - айтеми N: 2, 7, 12.
9.  Тип организация на взаимоотношенията - айтеми N: 3, 8, 13.
10. Нравствена категоризация на взаимоотношенията - айтеми N:

4, 9, 14.
11. Динамика на взаимоотношенията - айтеми N: 5, 10, 15

10. КАРТОСХЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ПСИХОКЛИМАТА В КОЛЕКТИВА

Една синтетична методика за изследване на психоклима-
та, разработка на белоруския учен А.Н.Лутошкин [Лутошкин, А.Н.
Эмоциональный потенциал коллектива.М.,1988 ]. Въпреки своя
малък обем, тя дава възможност за глобална оценка на колектив-
ния живот.

Всеки от седемнадесетте айтема се оценява по следния
начин:

• много често (+2 за първия айтем и -2 за втория);
• често (+1 и -1);
• средно (0).

Общата оценка на психоклимата се прави по формулата:
К = [a*(+2) + b*(+1) + c*(-1) + d*(-2) ]/34*N
където  a,b,c,d  - брой на съответните оценки; N - брой на

членовете на колектива.
Коефициентът К варира от +1 до -1 и положителните стой-

ности означават и съответна положителна характеристика на
климата.

Следва въпросникът:
1.В колектива преобладава бодър и жизнерадостен тон..............

Преобладават настроения на угнетеност  и песимизъм.
2.Доброжелателност във взаимотношенията, взаимно разполо-

жение..............Конфликтност в отношенията, агресивност,
антипатия.

3.В колектива високо се цени принципността честността, безко-
ристността.............. Принципността, честността, безкорист-
ността не се ценят.

4.Голямо желание за колективен труд..............Няма стремеж
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към колективен труд.
5.Колективът се стреми към сътрудничество с други колек-

тиви..............Стремеж да се обособи от другите колективи
6.В отношенията между групировките в колектива съществува

взаимно разположение и разбиране..............Групировките
конфликтуват помежду си.

7.Успехите (неуспехите) на отделните членове предизвикват съ-
преживяване и съучастие.............. Успехите (неуспехите)
често не вълнуват останалите понякога предизвикват завист
и злорадство.

8.Преобладават одобрение и поддръжка, упреците и критиката
са доброжелателни.............. Критичните забележки имат ха-
рактер на явни или скрити нападки.

9.Членовете на колектива се отнасят с уважение към мнението
на другите..............В колектива всеки счита своята гледна
точка за  главна и е нетърпим към мнението на другите.

10.В трудни моменти колективът се обединява емоционално -
«един за всички и всички за един»..............В трудни мо-
менти колективът се разпада, възникват спорове и взаимни
обвинения.

11.Достиженията или неуспехите на колектива се преживяват ка-
то свои собствени. .............. Достиженията или неуспехите
на колектива не намират отклик сред членовете му.

12.Колективът се отнася доброжелателно към новите членове,
старае се да им помогне да се интегрират..............Новаците
се чувстват излишни, чужди, към тях нерядко се проявява
враждебност.

13.Колективът е активен, пълен с енергия..............Колективът е
пасивен, инертен.

14.Колективът бързо откликва, ако е нужно да се направи полез-
но за всички дело..............Всеки мисли само за своите ин-
тереси.

15.В колектива съществува справедливо отношение към всички,
тук винаги защищават слабите ..............Колективът е забе-
лежимо разделен на привилигиро вани и пренебрегнати, сла-
бите не са защитени.

16.Членовете на колектива  са горди с него..............Към похва-
лите и поощре нията на колектива отнасят равнодушно.

17.На членовете на колектива харесва да са заедно да се зани-
мават с разни общи работи и в свободното си време..............

Членовете на колектива често са с отрицателно отношение към
по-тясното общуване, отказват се от съвместни работи.

11. ВЪПРОСНИК НА СЕШЪР ЗА
ГРУПОВА СПЛОТЕНОСТ

Въпросникът на С.Сешър е един от най-синтетичните мето-
ди за измерване на груповата сплотеност [Пирьов,Г.,Ц.Цанев. Екс-
периментална психология.С.,1973]. В случая е представен моди-
фициран вариант за ученици. Съвкупният показател варира в
диапазона от 5 до 19 т. Колкото е по-висок, толкова е по-силна
сплотеността.

Оценките са следните (отговор-оценка):

Следва въпросникът:
1. Как бихте оценили принадлежността си към класа?

(1). Чувствам се част от колектива на класа.
(2). Участвам в повечето видове дейности.
(3). Участвам в един вид дейност и не участвам в другите.
(4). Не чувствам, че съм част от класа.
(5). Работя и живея отделно от класа.
(6). Не знам, трудно ми е да отговоря.

2. Бихте ли отишли в друг клас, ако имате такава възможност?
(1). Да, много искам да отида.
(2). По-скоро бих отишъл, отколкото да остана.
(3). Не виждам никаква разлика.
(4). По-скоро бих останал в моя клас.
(5). Много искам да остана в моя клас.
(6). Не знам, трудно ми е да отговоря.

3. Какви са взаимоотношенията между учениците в класа?
(1). По-добри, отколкото в повечето класове.

(2). Същите, както в повечето класове.
(3). По-лоши, отколкото в повечето класове
(4). Не мога да преценя.

4. Какви са взаимоотношенията на учениците с класния ръково-
дител?

(1). По-добри, отколкото в другите класове.
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(2). Същите, както в повечето класове.
(3). По-лоши, отколкото в другите класове.
(4). Не мога да преценя.

5. Какво е отношението към работата във вашия клас?
(1). По-добро, отколкото в другите класове.
(2). Същото, както в другите класове.
(3). По-лошо, отколкото в другите класове.
(4). Не мога да преценя.

12. МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
КОНФЛИКТНОСТТА НА ГРУПАТА

Методиката е разработана от С.Джонев [Джонев,С. Стра-
тегии на ръководителя в междуличностните отношения. С.,1990]
Инструкцията е да се отбележи в приложения списък на членове-
те на групата срещу името на всеки наличието на конфликти  през
последната година.

ПОСТАВЕТЕ ЗНАК В ГРАФАТА, СЪОТВЕТСТВАЩА НА
МНЕНИЕТО ВИ ЗА  КОНФЛИКТИТЕ  С ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПА-
ТА ПРЕЗ ГОДИНАТА:

13.ПРЕДСТАВА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА
РАБОТНИКА

Методиката е разработка на С.Жонев [Джонев,С. Страте-
гии на ръководителя в междуличностните отношения. С.,1990] .
Дава информация за 8 фактора, стоящи в основата на оценката,
давана на работника от ръководителя:

1.Личността на работника като участник в трудовия про-
цес.

2.Творческата самоактуализация на работника в труда.
3.Характеристика на работника в отношението му към тру-

довата организация.
4.Работникът като самоконтролираща се личност.
5.Междуличностни отношения, опосредствани от труда.
6.Междуличностно емоционално общуване.
7.Морално-политически облик.
8.Социална зрелост.

Резултатът се получава по следната схема:

Инструкция: По-долу са дадени 8 скали с противополож-
ни понятия за характеризиране личността на типичния работник.
На скалата заграждайте само по едно число. Най-напред решете
кое от качествата изразява представата Ви за работника, а след
това определете силата на изразеност на въпросното качество.
Нулата означава междинна степен: нито едното, нито другото.
Значението на цифрите е:

3 - в голяма  степен;
2 - на средно ниво;
1 - в малка степен.

1. ЛОШ РАБОТНИК.................3.2.1.0.2.3...................ДОБЪР РАБОТНИК
2. ТВОРЕЦ................................3.2.1.0.2.3..................ИЗПЪЛНИТЕЛ
3. ПРОТИВНИК........................3.2.1.0.2.3...................СЪМИШЛЕНИК
4. УСТОЙЧИВ..........................3.2.1.0.2.3..................ЛАБИЛЕН
5. БЕЗОТГОВОРЕН................3.2.1.0.2.3..................ОТГОВОРЕН
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6. СГОВОРЧИВ.................................3.2.1.0.2.3..................КОНФЛИКТЕН
7. НЕЗАИНТЕРЕСОВАН.................3.2.1.0.2.3..................ОТЗИВЧИВ
8. КРИТИЧЕН....................................3.2.1.0.2.3..................БЕЗКРИТИЧЕН

14.ПРОФИЛ НА ВКЛЮЧЕНОСТТА НА
РЪКОВОДИТЕЛЯ В ТРУДОВИЯ
КОЛЕКТИВ

Методиката е разработка на С.Джонев [Джонев,С. Страте-
гии на ръководителя в междуличностните отношения. С.,1990] .
Измерва степента и съдържателната насоченост на включеност-
та на ръководителя в трудовия колектив.

Разработва се профил на включеността. В него са
включени 10 социално-психологически категории за оценка на
включеността:

1.Наличие на афинитет.
2.Внимание към личността на човека.
3.Осведоменост за нагласите на подчиненита.
4.Умение да се събеседва.
5.Познаване на ролевата структура на личността.
6.Отношеение към личностните изкривявания.
7.Приемане на груповата структура.
8.Приемане на груповите норми.
9.Възприемчивост към груповото мнение и настроение.
10.Включеност в регулацията на психоклимата.

Оценяването става по следния начин: за айтеми N 1, 5, 6,
7, 8, 9 - величината на заградената цифра. За останалите -  N 2, 3,
4, 10 - от 10 се вади стойността на заградената цифра.

Инструкция: Прочетете внимателно следните твърдения и
отговорете искрено колко често те са валидни за вас. С кръгче
заградете едно от числата:
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