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1. МНОГОАСПЕКТНА  КВАНТИФИКАЦИЯ
НА МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Методиката, разработка на Тимоти Лири (T.Leary) се използ-
ва за диагностика на междуличностните отношения и свойства
на личността, съществени при взаимодействието с другите хора
[Собчик,Л.Н.Диагностика межличностных отношений.
Модифицированный вариант интерперсональной диагностики
Т.Лири. Методическое руководство.М.,1990;Общая
сексопатология. Руководство для врачей. Под ред. Г.С. Василь-
ченко.М.,1977]. Позволява да се регистрират нивото и насоката
на междуличностните експектации, зоната на най-силните кон-
фликти, техните причини и т.н. Неговата многоаспектност дава
възможност за приложението му за изучаване на психоклимата,
семейните отношения, психологията на управлението и др.
Измерват се две основни променливи: характерологичната насо-
ченост на междуличностното поведение на индивида и степента
на адекватност на неговата представа за собственото Аз. Отчитат
се положителните отговори на всички айтеми. Диапазонът на
оценките е от 0 до 16.

Въпросникът съдържа 8 психологически профили (скали,
октанти):

(1). ВЛАСТНО-ЛИДЕРСКО ОТНОШЕНИЕ (айтеми 1-4, 33-
36, 65-68, 97-100). В адаптивната част на скалата (до 4 т.) говори
за тенденция към лидерство, стремеж да дава съвети. В долна
междинна (5-8) - властност, наставник, организатор. В горна меж-
динна (9-12) - нетърпимост към критика, самонадценяване. И в
дезадаптивна (13-16) - деспотичност и догматизъм, императив-
ност.

Властно-лидерският тип междуличностно отношение се ха-
рактеризира с оптимистичност, бързина на реакцията, висока ак-
тивност, изразена мотивация за достижения, тенденция към до-
миниране, повишено ниво на претенции, лекото и бързина при
вземане на решение, хомономност (т.е. ориентация основно към
своето мнение и минимална зависимост от външни средови де-
терминанти), екстраверсия. Постъпките и изказванията могат да
изпреварят обмислянето им. Това е реагиране по типа «тук и се

га», изразена тенденция към спонтанна самореализация, активно
въздействие на обкръжението, завоевателна позиция, стремеж за
водене и подчиняване на другите, общителност, независимост,
увереност. Стенична (силна, мощна), доминантна личност, хипер-
тимен вариант (силен тип ВНД), по свойства на нервната система
е междинен тип между лабилност и динамичност по отношение
на процеса на възбуждане.

(2). НЕЗАВИСИМО-ДОМИНИРАЩО ОТНОШЕНИЕ (5-8, 37-
40, 69-72, 101-104). В адаптивната част на скалата (до 4 т.) говори
за увереност в себе си, независимост. В долна междинна (5-8) -
съревнователност, съперничество. В горна междинна (9-12) - обо-
собеност на позицията в групата, нарцизъм. И в дезадаптивна
(13-16) - самодоволство, чувство за превъзходство.

Този тип междуличностно отношение се съчетава с такива
особености като: самодоволство и самовлюбеност, дистантност,
егоцентричност, завишено равнище на претенции, изразено чув-
ство за съперничество, стремеж за обособена позиция в групата.
Доминантността тук не е насочена към общите с групата интереси
и не се проявява като стремеж да се водят хората след себе си,
да се заразяват със свои идеи. Стилът на мислене е нешаблонен,
творчески. Екстраверсията е по-слабо изразена отколкото в I вари-
ант. Мнението на обкръжаващите се възприема критично, собстве-
ното мнение се издига като догма, или достатъчно категорично се
отстоява. На емоциите не достига топлина, на постъпките - кон-
формност. Високата изследователска активност се съчетава с раз-
съдителност. Ниска подчиняемост. Стеничен тип реагиране, но с
повече индивидуалност, импулсивност, обособеност, неконфор-
мност. Доминиране, радикализъм, самодостатъчност, решително-
ст. Най-близо е до спонтанен, експанзивен и неконформен тип
личност, емоционално-динамичният патерн на които има корени
в силния тип ВНД и такива свойства на нервната система като
динамичност на нервните процеси по отношение на възбуждането.

(3). ПРАВОЛИНЕЙНО- АГРЕСИВНО ОТНОШЕНИЕ (9-12,
41-44, 73-76, 105-108). В адаптивната част на скалата (до 4 т.)
говори за непосредственост, праволинейност, искреност. В долна
междинна (5-8) - настойчивост в постигането на целите. В горна
междинна (9-12) - извънредно упорство, недружелюбие. И в дез-
адаптивна (13-16) - несдържаност, избухливост.

Свързан е с близост до такива личностни характеристики
като: ригидност на установките, висока спонтанност, упоритост при
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достигане на целите, практицизъм, повишено чувство за справед-
ливост, съчетана с убеденост в собствената правота, лесно плам-
ващо чувство за враждебност при противодействие и критика, непо-
средственост и праволинейност в изказванията и постъпките, пови-
шена обидчивост, лесно угасваща в конформна и безопасна ситу-
ация, неконформност, «каинови» тенденции. Характерологично то-
зи тип се съчетава с агресивен емоционално-динамичен патерн,
по типа ВНД е на границата на силния и слабия тип, оттам и извест-
на неустойчивост на нервните процеси. Много високите показатели
(12-16) се срещат у лица, акцептуирани по експлозивен (взривен)
тип.

(4). НЕДОВЕРЧИВО-СКЕПТИЧНО ОТНОШЕНИЕ   (13-16,
45-48, 77-80, 109-112). В адаптивната част на скалата (до 4 т.)
говори за реализъм на разсъжденията и постъпките. В долна меж-
динна (5-8) - скептицизъм и неконформност. В горна междинна (9-
12) - обидчивост, недоверчивост, критицизъм. И в дезадаптивна
(13-16) - недоволство от обкръжаващите, подозрителност.

Недоверчиво-скептичният тип междуличностни отношения
се проявява в такива личностни характеристики като: обособеност,
затвореност, ригидност на установките, критична настройка към
всяко чуждо мнение, освен собственото, неудовлетвореност от
позициите в групата, подозрителност, свръхчувстителност към кри-
тични забележки по свой адрес, неконформност на съжденията и
постъпките, убеденост в недоброжелателността не обкръжаващи-
те, изпреварваща враждебност в изказванията и поведението, коя-
то се оправдава с априорна увереност в човешката злина; сис-
темно мислене, опиращо се на конкретен опит, практичност, реа-
листичност, склонност към ирония, висока конфликтност (не така
явна както при III октанта, но акумулираща и с нарастваща враж-
дебност), независимост, субективизъм, сензитивност, тенденция
към аутизъм.

(5). ПОКОРНО- СРАМЕЖЛИВО ОТНОШЕНИЕ (17-20, 49-
52, 81-84, 113-116). В адаптивната част на скалата (до 4 т.) говори
за скромност, срамежливост. В долна междинна (5-8) - охотно из-
пълнение на чужди задължения. В горна междинна (9-12) - пови-
шено чувство за вина, самоунищожение. И в дезадаптивна (13-
16) - пълна покорност.

Този тип междуличностни отношения преобладава у лич-
ности болезнено срамежливи, интраверти, пасивни, педантични
във въпросите на съвестта и морала, подчиняеми, неуверени в

себе си, с повишена склонност към рефлексия, със забележимо
преобладаване на мотивацията за избягване на неуспехи, ниска
мотивация за достижения, занижена самооценка, тревожни, анан-
кастни (не могат да се освободят от натрапчиви мисли и чувства),
с повишено чувство за отговорност, неудовлетвореност от себе
си, склонии да винят себе си за всичко при неуспехи, лесно изпа-
дащи в състояние на тъга, песимистично оценяващи перспективите
си, акуратни и изпълнителни в работата си, избягващи широките
контакти и социалните роли, при които могат да привлекат внима-
нието на обкръжаващите, раними и впечатлителни, болезнено
съсредоточени в своите недостатъци и проблеми. Съответства
на пасивно-съзерцателен тип личност, със слаб тип ВНД.

(6). ЗАВИСИМО-ПОСЛУШНО ОТНОШЕНИЕ (21-24, 53-56,
85-88, 117-120). В адаптивната част на скалата (до 4 т.) говори
за потребност от доверие от страна на другите. В долна междинна
(5-8) - потребност от помощ и признание. В горна междинна (9-12)
- свръхконформност. И в дезадаптивна (13-16) - пълна зависимост
от обкръжаващите.

Този тип междуличностни отношения преобладава в лич-
ности с висока тревожност, повишена чувствителност към средови
въздействия, тенденция към изразена зависимост на мотиваци-
онната насоченост и мнението от отношенията с другите. Потреб-
ността от привързаност и топли отношения се явява водеща. Неу-
вереността в себе си е тясно свързана с неустойчивост на само-
оценката. Изпълнителността и отговорността в работата създава
на тези хора добра репутация в колектива, но инертността при
вземане на решения, конформността на установкитеи неувере-
ността в себе си не способства за издигането им като лидери. По-
вишената мнителност, чувствителността към невниманието и гру-
бостта на обкръжаващите, повишената самокритичност, опасение-
то от неуспехи като основа на мотивационната насоченост форми-
рат конформно поведение. Това е тревожно-мнителна личност,
при високо ниво се доближава до акцептуация по психастеничен
тип, слаб тип ВНД.

(7). СЪТРУДНИЧАЩО- КОНВЕНЦИАЛНО ОТНОШЕНИЕ
(25-28, 57-60, 89-92, 121-124). В адаптивната част на скалата
(до 4 т.) говори за стремеж към сътрудничество с групата. В долна
междинна (5-8) - дружелюбие. В горна междинна  (9-12) -
компромисно поведение. И в дезадаптивна (13-16) - несдържаност
в демонстрацията на дружелюбие.
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Този тип междуличностни отношения  говори за емоцио-
нална неустойчивост, високо ниво на тревожност и ниско на агре-
сивност, повишена чувствителност към средови въздействия, зави-
симост на самооценката от мнението на значими други, стремеж
към причастност към груповите дела, сътрудничество. Екзалтация,
потребност от демонстрация на дружелюбие към обкръжаващите,
търсене на признание в очите на най-авторитетните личности от
групата. Стремеж да се намери общ език с другите членове на
групата, ентусиазъм, възприемчивост към емоционалния живот
на групата. Широк кръг от интереси при повърхностност на увле-
ченията. Смесен тип ВНД с преобладаване на слабите характе-
ристики. Склонност към психосоматични разстройства.

(8). ОТГОВОРНО-ВЕЛИКОДУШНО ОТНОШЕНИЕ  (29-32,
61-64, 93-96, 125-128). В адаптивната част на скалата (до 4 т.)
говори за изразена готовност за помагане и съчувствие. В долна
междинна (5-8) - мекосърдечност свръхзадължителност. В горна
междинна (9-12) - хиперсоциални установки. И в дезадаптивна
(13-16) - подчертан алтруизъм.

Този тип междуличностни отношения се съчетава с личност-
ни особености като: изразена потребност от поведение, съобра-
зено със социалните норми, склонност към идеализация на хармо-
нията в междуличностните отношения, екзалтация в проявления-
та на своите убеждения, изразена емоционална включеност, която
може да носи по-повърхностен характер, отколкото се декларира,
художествен тип възприемане и преработка на информация. Сти-
лът на мислене е цялостен, образен. Лесно вживяване в разни
социални роли, гъвкавост в контактите, комуникативност, доброже-
лателност, жертвеност, стремеж към дейност, полезна за хората,
милосърдие, благотворителност, мисионерска настройка. Арти-
стичност. Потребност да прави добро впечатление, да се харесва
на околните. Смесен тип реагиране с преобладаване на стенич-
ността. Истероидна акцептуация при много високи показатели.
Смесен, с преобладаване на силния тип ВНД.

Известни са два основни вектора, които се оформят от оцен-
ките на изследваното лице (с римски цифри са означени октантите):

V - ДОМИНИРАНЕ = I - V + 0,7 (II + III - VI - IV)
G - ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ= VII - III + 0,7 (VIII + VI - IV - II)
 От величината на оценките по всяка от скалите се оформя

и характеристиката на изследваното лице като властващ (стил на
ръководство, педагогически, родителски) и подвластен (стил на

подчинение). Дадени са характеристиките на ниската и високата
част на скалата.

Стиловете на ръководство са: (1) лидерски и деспоти-
чен;(2) дистантен и доминантен;(3) потискащ и команден; (4) недо-
верчив и конфликтен; (5) пасивен и отстъпчив; (6) сговорчив и во-
дим (7) сътрудничащ и компромисен (8) доброжелателен и свръх-
великодушен.

Стиловете на подчинение са: (1) неподчинение и про-
тест; (2) независимост и отблъскване на авторитети; (3) инат и
агресивност; (4) бунтарство и конфликтност; (5) послушание и по-
корство; (6) конформност и зависимост; (7) дружелюбие и води-
мост; (8) доброжелателност и жертвеност.

Следва въпросникът.
Инструкцията е да се загради номера на тази хакте-

ристика, която се отнася за изследвания:
(1). Другите мислят за него благосклонно.
(2). Прави впечатление на околните.
(3). Умее да се разпорежда, да заповядва.
(4). Умее да настоява за своето.
(5). Притежава чувство за достойнство.
(6). Независим.
(7). Способен е сам да се погрижи за себе си.
(8). Може да прояви безразличие.
(9). Способен да бъде суров.
(10). Строг, но справедлив.
(11). Може да бъде искрен.
(12). Критичен към другите.
(13). Често плаче.
(14). Често е печален.
(15). Способен е да прояви недоверие.
(16). Често се разочарова.
(17).Способен е да бъде критичен към себе си.
(18). Способен е да признае своята грешка.
(19). Лесно се подчинява.
(20). Отстъпчив.
(21). Благодарен.
(22). Възхищаващ се, склонен към подражание.
(23). Уважителен.
(24). Търсещ одобрение.
(25). Способен към сътрудничество, взаимопомощ.
(26). Стреми се да живее дружно с другите.
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(27). Дружелюбен, доброжелателен.
(28). Внимателен, ласкав.
(29). Деликатен.
(30). Ободряващ.
(31). Отзивчив към призиви за помощ.
(32). Безкористен.
(33). Способен да предизвиква възхищение.
(34). Другите го уважават.
(35). Има талант на ръководител.
(36). Харесва му да е отговорен.
(37). Уверен е в себе си.
(38). Самоуверен, напорист.
(39). Деловит, практичен.
(40). Обича да се съревновава с другите.
(41). Строг, упорит, непоколебим когато трябва.
(42). Неумолим, но безпристрастен.
(43). Раздразнителен.
(44). Открит, праволинеен.
(45). Не търпи да го командват.
(46). Скептичен.
(47). Трудно нещо може да му направи впечатление.
(48). Обидчив, болезнено чувствителен.
(49). Лесно се смущава.
(50). Неуверен в себе си.
(51). Отстъпчив.
(52). Скромен.
(53). Често прибягва към помощта на другите.
(54). Силно почита авторитетите.
(55). Лесно приема съвети.
(56). Доверчив, стреми се да зарадва другите.
(57). Винаги е любезен.
(58). Цени мнението на околните.
(59). Общителен, сговорчив, отстъпчив.
(60). Добросърдечен.
(61). Добър, внушаващ увереност.
(62). Нежен, мекосърдечен.
(63). Харесва му да се грижи за другите.
(64). Безкористен, щедър.
(65). Харесва му да дава съвети.
(66). Прави впечатление за солидност.
(67). Началствено-повелителен.
(68). Властен.

(69). Самохвален.
(70). Надменен, самодоволен.
(71). Мисли само за себе си.
(72). Хитър, пресметлив.
(73). Нетърпим към грешките на другите.
(74). Користолюбив.
(75). Откровен.
(76). Често е недружелюбен.
(77). Озлобен.
(78). Често се оплаква.
(79). Ревнив.
(80). Дълго помни обидите.
(81). Самобичуващ се.
(82). Срамежлив.
(83). Безинициативен.
(84). Кротък.
(85). Зависим, несамостоятелен.
(86). Харесва му да се подчинява.
(87). Предоставя на другите да вземат решения.
(88). Лесно попада в неудобно положение.
(89). Лесно се поддава на влиянието на приятелите.
(90). Готов е да се довери на всекиго.
(91). Благоразположен е към всички безкритично.
(92). Симпатизира на всички за нещо.
(93). Прощава всичко.
(94). Извънредно съчувстващ.
(95). Великодушен, търпим към недостатъците.
(96). Стреми се да покровителствува.
(97). Стреми се към успех.
(98). Очаква възхищение от всеки.
(99). Разпорежда се с другите.
(100). Деспотичен.
(101). Сноб (съди за хората само по ранга им).
(102).Тщестлавие, суетност.
(103). Егоистичен.
(104). Хладен, бездушен.
(105). Язвителен, подигравателен.
(106). Зъл, жесток.
(107). Често гневлив.
(108). Безчувствен, равнодушен.
(109). Злопаметен.
(110). Разкъсван от противоречия.
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(111). Упорит, твърдоглав.
(112). Недоверчив, подозрителен.
(113). Плах, боязлив.
(114).  Стеснителен.
(115). Извънредно готов да се подчинявa.
(116). Мекотел, мекошав.
(117). Почти никога и на никого не възразява.
(118). Натрапчив.
(119). Харесва му да го надзирават.
(120). Извънредно доверчив.
(121). Стреми се да се добие до разположението на всеки.
(122). Със всички се съгласява.
(123). Винаги е дружелюбен.
(124). Обича всички.
(125).Твърде снизходителен към обкръжаващите го.
(126).Старае се да утеши всеки.
(127). Грижи се за другите в ущърб за себе си.
(128). Разваля хората с извънредната си доброта.

2. ГИЙЗЕН - ТЕСТ

Гийзен-тестът е социално-психологически тест за индивиду-
ална и групова диагностика. Създаден е от D. Beckmann и H. Richter
(1972). У нас е стандартизиран  от А. Кокошкарова и Иг. Петров
[Кокошкарова,А. Психологично изследване на личността в кли-
ничната практика.С.,1984].

Тестът съдържа 40 полярни твърдения, групирани в 8 скали,
като всеки айтем получава оценка от 1 до 7 (съответно 3 2 1 0 1 2
3 - отляво надясно). За първите шест скали вариацията е от 6 до
42.

Скалите са следните (в скобите са дадени характеристи-
ките на положителния и отрицателен тип):

Скалата «СОЦИАЛЕН РЕЗОНАНС» (позитивен; негативен)
N 9, 16, 23, 27, 33, 37. Отразява социалната приетост или отхвър-
леност на личността, начинът, по който тя се «пласира» на социал-
ната сцена. Позитивният социален резонанс се изразява в: пости-
гане на признание и зачитане от средата, увереност на индивида
в своя личен чар и привлекателност, способност да печели симпа-

тии и да се самоутвърждава.
Нормите на Гийзен-теста за българска популация са след-

ните:
за жени ............................ Av=27,45; SD=5,2,
за мъже ........................... Av=26,97; SD=5,0,
за възраст 18-24 г. .......... Av=27,79; SD=5,4,
за възраст 25-34 г. .......... Av=27,73; SD=4,2,
за възраст 35-44 г. .......... Av=26,39; SD=5,1,
за възраст 45-60 г. .......... Av=26,10; SD=5,9.

Скалата «ДОМИНАНТНОСТ» (доминантен тип; подчиняем
тип) N 1,  3, 22, 28, 31, 35. Представя класическите два типа автори-
тарни ролеви взаимоотношения - доминантен тип: агресивна готов-
ност, импулсивност, своенравност, стремеж за надмощие; подчи-
няем тип: неспособност за агресия, търпеливост, стремеж за при-
способяване, покорност.

Нормите са следните:
за жени ............................ Av=26,63; SD=5,1,
за мъже ........................... Av=25,72; SD=5,1,
за възраст 18-24 г. .......... Av=25,43; SD=4,5,
за възраст 25-34 г. .......... Av=27,94; SD=4,7,
за възраст 35-44 г. .......... Av=27,94; SD=4,7,
за възраст 45-60 г. .......... Av=27,35; SD=5,2.

Скалата «ИНТРАПСИХИЧЕН КОНТРОЛ» (свръхконтроли-
ран; нисък самоконтрол) N 13, 18, 21, 24, 38, 39. Представя инди-
ректно интерперсоналните измерения на преживяванията и пове-
дението. Изразяват се в отношението към парите, реда, истината.
Двата крайни типа отразяват особеностите на натрапливата (анан-
кастна) личностна структура и на «нагонния» характер като отно-
шение на нагона и контролните механизми.

Нормите са следните:
за жени ............................ Av=28,01; SD=4,7,
за мъже ........................... Av=26,89; SD=6,0,
за възраст 18-24 г. .......... Av=26,29; SD=4,9,
за възраст 25-34 г. .......... Av=27,30; SD=5,9,
за възраст 35-44 г. .......... Av=28,26; SD=4,6,
за възраст 45-60 г. .......... Av=29,61; SD=5,1.

Скалата «ОСНОВНО НАСТРОЕНИЕ» (дистимен тип; хипо-
маниен тип) N 4,  5,  6,  8, 14, 29. Отразява особеностите на биото-
нуса. Съдържа два полярни типа. Дистимен тип: депресивен с при-
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съща му потиснатост, интроспекция, страхливост, скрупольозност,
самокритичност и хипоманиен тип - независим от външните проме-
ни.

Нормите са следните:
за жени ............................ Av=26,53; SD=5,5,
за мъже ........................... Av=24,68; SD=5,5,
за възраст 18-24 г. .......... Av=25,75; SD=5,5,
за възраст 25-34 г. .......... Av=25,72; SD=5,4,
за възраст 35-44 г. .......... Av=26,17; SD=5,6,
за възраст 45-60 г. .......... Av=25,27; SD=5,9.

Скалата «СПОСОБНОСТ ЗА ОБЩУВАНЕ» («отворен» тип;
ретентивен тип) N 10, 11, 15, 19, 25, 34. Представя два типа личност:
«отворен» тип - открит, недистантен, отзивчив, жертвоготовен, до-
верчив, с нагласа за доверие; ретентивен тип - с обратните харак-
теристики, с шизоидно-аутистично разстройство на способността
за контакт.

Нормите са следните:
за жени ............................ Av=19,40; SD=5,8,
за мъже ........................... Av=20,78; SD=6,0,
за възраст 18-24 г. .......... Av=19,78; SD=6,0,
за възраст 25-34 г. .......... Av=20,22; SD=5,7,
за възраст 35-44 г. .......... Av=20,46; SD=6,0,
за възраст 45-60 г. .......... Av=19,43; SD=6,4.

Скалата «СОЦИАЛНА ПОТЕНТНОСТ» (социално потентен;
социално импотентен) N 2,  7, 17, 26, 30, 40. Отразява способността
за изграждане на трайни и афективно ангажирани връзки, свързани
със способността за обич, общуване и сигурност в хетеросексуал-
ните контакти.

Нормите са следните:
за жени ............................ Av=19,83; SD=5,7,
за мъже ........................... Av=18,93; SD=5,4,
за възраст 18-24 г. .......... Av=17,73; SD=4,8,
за възраст 25-34 г. .......... Av=19,53; SD=5,8,
за възраст 35-44 г. .......... Av=21,61; SD=5,5,
за възраст 45-60 г. .......... Av=20,38; SD=5,5.

Скалата «С» е свързана с броя на средните оценки (4), а
«Е» - с екстремните оценки (1 и 7). Скалите може да получат стой-
ности от 0 до 40. Наличието на много средни оценки говори за
резервирано отношение на изследвания към опита, за желанието

му да се отклони от отговора, за ананкастно повишен само-
контрол или за недостатъчно саморазбиране. Обратно, честото
използване на екстремни оценки говори за недостатъчен
самоконтрол и за завишена емоционална експанзивност.

Нормите за скала «С» са следните:
за жени ............................ Av=7,65; SD=6,0,
за мъже ........................... Av=8,68; SD=6,5,
за възраст 18-24 г. .......... Av=7,53; SD=5,2,
за възраст 25-34 г. .......... Av=8,42; SD=6,5,
за възраст 35-44 г. .......... Av=9,67; SD=6,3,
за възраст 45-60 г. .......... Av=7,27; SD=7,1.
Нормите за скала «Е» са следните:
за жени ............................ Av=10,30; SD=7,6
за мъже ........................... Av=8,86; SD=7,8,
за възраст 18-24 г. .......... Av=9,17; SD=7,2,
за възраст 25-34 г. .......... Av=10,20; SD=8,3,
за възраст 35-44 г. .......... Av=8,58; SD=7,5,
за възраст 45-60 г. .......... Av=10,80; SD=7,5.

Инструкцията е да се избере кое от противоположните
съждения се отнася до изследвания, след което се дава коли-
чествена оценка на това качество. Средният пункт от скалата - 0
- означава, че поведението му не се различава от поведението
на другите хора. Ако не е така, се задраскате една от цифрите
отляво или отдясно на нулата, като: 1 - означава минимална, 2 -
средна,  3 - максимална изразеност.

1.Имам впечатление, че в сравнение с другите съм по-нетърпе-
лив.......................отколкото търпелив.

2.Мисля, че повече търся общуване с другите хора......................
отколкото да го отбягвам.

3.Склонен съм повече да ръководя другите. .....................отколкото
да бъда ръководен.

4.Една промяна на външните условия на живота ми силно би пов-
лияла психичното  ми състояние. .....................би го повлияла
твърде слабо

5.Имам впечатление, че рядко се занимавам с мои вътрешни про-
блеми. ....................често мисля за себе си, за своето здра-
ве,
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преуспяване и отношения с хората.
6.Смятам, че съм склонен повече да сдържам гнева си. ....................да

го отреагирвам по някакъв начин навън.
7.Струва ми се, че за мен е от значение да превъзхождам други-

те.....................никак не се интересувам дали ги превъзхождам.
8.Не съм страхлив.....................държа се твърде страхливо
9.Струва ми се, че ме ценят и са доволни от моята работа ...............не

ме ценят и не са доволни от моята работа
10.Мисля, че имам голямо доверие в хората......................нямам до-

верие в хората.
11.Лесно давам външен израз на обичта си. .....................трудно,

сдържам се
12.Повече отбягвам по-тясна връзка с друг човек (любов, приятел-

ство). .....................отколкото да търся.
13.В сравнение с другите съм доста пестелив .....................не съм

пестелив, а «широк» в пръстите
14.Рядко се чувствам подтиснат .....................често.
15.Струва  ми се, че не съм много склонен да се жертвам за други-

те.....................твърде често.
16.Трудно печеля симпатии. ....................лесно.
17.Не ми е трудно да се свържа с друг човек за по-дълго време (в

приятелство, любов, брак) .....................много ми е трудно.
18.Понякога послъгвам малко .....................държа извънредно много

на истината.
19.Правя впечатление повече на отворен .....................отколкото на

затворен човек.
20.По маниери и обноски изглеждам по-млад в сравнение с връст-

ниците си. .....................изглеждам по-стар.
21.Струва ми се, че не обичам много реда (че съм неподреден и

разхвърлян) ....................много рядко ми се случва това.
22.Често изпадам в разправии с други хора .....................много рядко

ми се случва това.
23.Не получавам достатъчно уважение, зачитане и призна-

ние.....................получавам.
24.Струва ми се, че си създавам сам много трудности в живота по-

ради амбиции, усърдие и добросъвестност....................не си ус-
ложнявам живота с излишно  престараване.

25.Трудно се сближавам с непознати хора.....................лесно се сбли-
жавам с хората.

26.Имам богата фантазия в сравнение с другите.....................имам
бедна фантазия.

27.Не отдавам голямо значение на външния си вид. ...............отдавам

голямо значение.
28.Близката съвместна работа с други хора ми се отдава труд-

но.....................много лесно се сработвам с хората.
29.Много рядко си отправям упреци и самообвинения.......постоянно.
30.Струва ми се, че бих могъл да дам много обич на партньора

си.............много малко.
31.В сравнение с другите съм твърде отстъпчив.....................съм

много своенравен.
32.Сравнително рядко съм загрижен и обезпокоен за други хора

(роднини, приятели, колеги) .....................доста често.
33.Трудно отстоявам интересите си в живота, трудно си пробивам

път.....................добре устоявам интересите си имам
«пробивност».

34.Изживявам любовните си чувства много по-силно от друг-
ите.....................много по-слабо.

35.Мисля, че имам много добри артистични способности....................
много лоши.

36.Мисля, че ме преценяват общо взето, повече като силен характер
.....................отколкото като слаб характер.

37.Много трудно мога да бъда привлекателен за другите.....................
много лесно.

38.Не се затруднявам, ако трябва да се занимавам продължително
с една и съща работа.................... .много се затруднявам, губя
търпение, омръзва ми.

39.Чувствам се прекалено сдържан, скован, трудно се отпускам пред
хора.....................много лесно се отпускам.

40.В отношенията си с другия пол се чувствам доста свобо-
ден.....................много стеснителен.

3. СКАЛА ЗА СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ

Скалата е разработка на Емори Богардус [Пирьов,Г., Ц.Ца-
нев. Експериментална психология.С.,1973]. Изследва генерализи-
раната нагласа на индивида по отношение на определена соци-
ална група (по полов, национален, расов, политически, религиозен
и т.н. признак). Използва се много често при изследвания в етнопси-
хологията.

Изискването към респондента е да отбележи своята първа
непосредствена реакция към посочените етноси (даден е вариант
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с живеещите в България основни етноси) като към група, като не
се опитва да си спомни добри или лоши нейни представители,
които познава. Трябва да се посочи само един отговор, който показ-
ва най-голямата близост,в която би приел съответния етнос.

4. АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО В КОН-
ФЛИКТНА СИТУАЦИЯ

Една удобна и твърде информативна методика за анализ
на поведението в конфликтна ситуация е въпросникът на К.Томас
[Марищук,В.Л. и др. Методики психодиагностики в спорте. М.,
1984]. Тя диагностицира поведението на човека в конфликтна ситу-
ация. Показва доколко човек е склонен към съперничество и сът-
рудничество.

Въпросникът има 5 скали:
(С) съперничество;
(Ст) сътрудничество;
(К)   компромис ;
(И)  избягване;
(П) приспособяване.
По всяка от тях се получава оценка, от посочените в ключа

айтеми (по 12 за скала).

Ключът на въпросника е следният:
(01). аИвП; (02). аКвСт; (03). аСвП; (04). аКвП; (05). аСтвИ;
(06). аИвС; (07). аИвК; (08). аСвСт; (09). аИвС; (10). аСвК;
(11). аСтвП; (12). аИвК; (13). аКвС; (14). аСтвС; (15). аПвИ;
(16). аПвС; (17). аСвИ; (18). аПвК; (19). аСтвИ; (20). аСтвК;
(21). аПвСт; (22). аКвС; (23). аСтвИ; (24). аПвК; (25). аСвП;
(26). аКвСт; (27). аИвП; (28). аСвСт; (29). аКвИ; (30). аПвСт.

Оценката става по всяка скала. Качествените оценки са

следните:
0 - 2 ....................... много ниска склонност
3 - 4 ....................... ниска склонност
5 - 6 ....................... средна склонност
7 - 8 ....................... доминираща склонност
9 - 10 ..................... висока склонност
11 - 12 ................... много висока склонност

Изследваните получават инструкция: да заградят с кръгче
на всеки ред буквата (A или B), която отговаря на по-предпочитания
от двата варианта (според това, как най-често реагират или
мислят).
1. А). Понякога предоставям възможност на другите да поемат
отговорност за решение на спорния въпрос.В). При обсъждане на
спорен въпрос се старая да обърна на другите внимание за това,
с което сме съгласни.
2. А). Старая се да намеря компромисно решение.  В). Опитвам се
да отчета всички интереси - моите и на другия човек при вземане
на рeшение
3. А). Обикновенно настойчиво се стремя да постигна своето. В).
Понякога жертвам своите собствени интереси заради интересите
на  другите.
4. А). Старая се да намеря компромисно решение. В). Старая се
да не засягам чувствата на другия човек.
5. А). Уреждайки спорна ситуация, аз непрекъснато се стремя да
намеря поддръжка от другия.В). Старая се да направя всичко, за
да избегна безполезна напрегнатост.
6. А). Опитвам се да избегна неприятностите за себе си. В). Старая
се да постигна своето.
7. А). Стремя се да отложа решението на спорен въпрос, за да
може с времето да го реша окончателно. В). Считам за възможно
в нещо да отстъпя,за да постигна друго.
8. А). Обикновенно настойчиво се стремя да постигна своето. В).
Първо се старая да определя кои са засегнатите интереси и спорни
въпроси.
9. А). Мисля, че не винаги си струва да се вълнувам заради някакви
възникнали разногласия. В). Предприемам усилия за да постигна
своето.
10. А). Твърдо се стремя да постигна своето. В). Опитвам се да
намеря компромисно решение.
11. А). Първо се старая да определя кои са засегнатите интереси
и спорни въпроси. В). Старая се да успокоя другия и преди всичко
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да съхраня нашите отношения.
12. А). Аз често избягвам да заемам позиция, която може да пре-
дизвика спор. В). Давам възможност на другия да запази нещо от
своето мнение, ако той също прави отстъпки.
13. А). Аз предлагам средна позиция.  В). Аз настоявам всичко да
е по моему.
14. А). Аз съобщавам на другия своята гледна точка и питам за
неговите възгледи. В). Опитвам се да покажа на другия логиката и
преимуществото на моите възгледи.
15.А). Старая се да успокоя другия и да съхраня нашите отноше-
ния. В). Старая се да направя всичко необходимо, за да избягна
напрежение.
16. А). Старая се да не засегна чувствата на другия. В). Обикновено
се опитвам да убедя другия в преимуществата на моята позиция.
17. А). Обикновенно настойчиво се стремя да постигна своето. В).
Старая се да направя всичко за да избягна безполезното напре-
жение.
18. А). Ако това ще направи другия щастлив, ще му  дам възмож-
ност да настоява на своето.В). Ще дам на другия възможност да
запази мнението си, ако е против мен.
19. А). Първата ми работа е да се постарая да определя кои са
засегнатите интереси и спорни въпроси.В). Стремя се да отложа
решението на спорен въпрос, за да може с времето да го реша
окончателно.
20. А). Опитвам се незабавно да преодолея нашите разногласия.
В). Старая се да намеря най-доброто съчетание на изгоди и загуби
за нас двамата.
21. А). Когато преговарям, се старая да бъда внимателен към дру-
гия. В). Винаги съм склонен пряко да обсъждам проблема.
22. А). Опитвам се да намеря средна позиция между моята и чуж-
дата.В). Отстоявам своята позиция.
23. А). Като правило съм загрижен за удовлетворяването на жела-
нията на всеки от нас. В). Понякога предоставям на другите отго-
ворността за решението на спорния въпрос.
24. А). Ако позицията на другия му се струва много важна, аз се
старая да съм срещу него.В). Старая се да убедя другия да нап-
равим компромис.
25. А). Опитвам се да убедя другия в своята правота. В). Водейки
преговори, аз се старая да бъда внимателен към аргументите на
другия.
26. А). Обикновенно предлагам средна позиция. В). Почти винаги
се стремя да удовлетворя интересите на всеки от нас.

27. А). Най-често се стремя да избягна споровете. В). Ако това ще
направи другия щастлив, ще му  дам възможност да настоява на
своето.
28. А). Обикновенно настойчиво се стремя към своето. В). Уреж-
дайки ситуация, аз обикновенно се стремя да намеря поддръжка
от другия .
29. А). Аз предлагам средна позиция В). Мисля, че не винаги си
струва да се вълнувам поради възникнали разногласия.
30. А). Старая се да не засягам чувствата на другия. В). Винаги
заемам такава позиция в спора, че да можем съвместно да
постигнем успех

5. “КОНСТРУКТИВНО-ДЕСТРУКТИВНО
СЕМЕЙСТВО”

Методиката e разработка на Е.Г.Ейдемиллер и В.В.Юстицки
[Эйдемиллер,Э.Г.,В.В.Юстицкий. Семейная психотерапия. Л.,
1990] и се използва при изследването на семейните взаимоотно-
шения. Изследват се процесите, характерни за семейство, в което
има болни, малки деца, възрастни хора, изобщо причиняващи гри-
жи членове. Във въпросника влизат съждения, типични както за
конструктивния, така и за деструктивния тип семейство.

Конструктивното семейство добре познава особеностите
на своите членове, то е сплотено и мобилизирано. Налице е добър
контакт и взаимодействие със социалното обкръжение.

Деструктивното семейство е с противоположни свойства.
Хората са отчуждени, безотговорни към семейството, конфликту-
ващи със социалното обкръжение, изолиращи се от него.

Отчитат се резултатите по четири скали:
1. Влияние - включва айтеми N  1,5,9,13,17.
2. Фрустрация - включва айтеми N  2,6,10,14,18.
3. Информация - включва айтеми N  3,7,11,15,19.
4. Отчуждение - включва айтеми N  4,8,12,16,20.
Общата оценка е в зависимост от резултата: ако сумата от

положителните отговори е по-голяма от 12, семейството е от де-
структивен тип; ако е по-малка от 5 - от конструктивен тип; ако е от
5 до 12 е от неустойчив тип.

Данните за вализизация на методиката, които авторите да-
ват са за различните скали от 0,60 до 0,76.

Въпросникът е свързан с този член на семейството, който
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създава най-много грижи. Отговаря се с “да” или “не”. Ако е много
трудно, отговоря се с «?», Но такива отговори не трябва да са
повече от три.

Въпросникът е следният:
(1).Уверен съм, че могат да му (й) помогнат само най-строги мерки.
(2).Когато го (я) гледам, считам, че съдбата е била несправедлива

към мен.
(3).Никога не зная каво му (й) е на ума.
(4).Понякога си мисля, че би било по-добре ако той (тя) някъде

изчезне.
(5).Каквото и да правя с него (нея) положението става все по-лошо.
(6).Околните ме считат за виновен (а) за това, което става с него

(нея).
(7).Нерядко той (тя) изчезва и не зная какво се случва с него (нея).
(8).Никой от околните не иска да ми помогне.
(9).Той (тя) не се съобразява с мен.
(10).Случва се да ми е неприятно да имам работа с него (нея).
(11).Никога не зная какво още ще измисли.
(12).Той (тя) се отнася към мен враждебно.
(13).Към него (нея) е невъзможно да се намери подход.
(14).Заради него (нея) са развалени отношенията ми с много хора
(15).Той (тя) крие постоянно нещо от мен.
(16).Ако него (нея) го (я) нямаше, моят живот би бил щастлив и

интересен.
(17).Даже ако той (тя) твърдо реши да се промени, аз зная: все

едно, ще си остане същия (тата).
(18).Срам ме е когато говорят за него (нея).
(19).Той (тя) постоянно ме мами.
(20).Неговото (нейното) поправяне (оздравяване) много малко за-

виси от мен.

6. «НОРМАТИВНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ»

Методиката се използва в семейната психотерапия и при
изследването на определени страни на семейните взаимоотноше-
ния. Разработка на Е.Г.Ейдемилер и В.В.Юстицки [Эйдемиллер,
Э.Г.,В.В.Юстицкий. Семейная психотерапия. Л., 1990]. Тук е пред-
ставен наш модифициран вариант. Регистрира отношението на
жената към външния нормативен натиск. Включва 33 айтема, на

които се отговаря с вариантите: срамно, позорно; случва се; нор-
мално явление.

Отчита параметрите:
Свръхподчиненост на нормите (С) - ако в графата «срам-

но, позорно» има 12 и повече показания.
Нормативен контраст (НК) - ако в графата «нормално яв-

ление» има 12 и повече показания.
Нормативно съпротивление (НС) - ако частното от деле-

нието на двете графи «срамно, позорно» и «нормално явление» е
по-малко от 0.8

Следва съдържанието на въпросника (отнася се за же-
ни):
(1). Жена се омъжва за нелюбим поради отмъщение
(2). Жена се омъжва  за нелюбим по сметка
(3). Жена се омъжва за един, понеже е бременна от друг, за когото

не може да се омъжи
(4). Жена презира съпруга си и не крие това
(5). Старае се да възбуди ревността на съпруга си
(6). Харесва й да измъчва и унижава съпруга си
(7). Мъжът й я бие
(8). Мъжът й устройва унизителни «проверки» на съпружеската

вярност на жена си
(9). Изпитва отвращение от мъжа си, но го крие заради спокойст-

вието си
(10). Мъжът й не се съобразява с нея и я кара да прави всичко

както му се иска
(11). Мъжът й работи като нощен пазач или портиер
(12). Много се страхува от съпруга си
(13). Много ревнува съпруга си
(14). Примирява се с това, че съпруга й изневерява
(15). Не обича детето си
(16). Изпълнява всички желания на детето си
(17). Опитвала се е да се самоубие
(18). Когато желанията й не се изпълняват, е истерична
(19). Мами съпруга си с негови приятели
(20). Мъжът й е бил съден за престъпление
(21). Излива лошото си настроение на съпруга си
(22). Излива лошото си настроение на децата си
(23). Децата й не я обичат
(24). Стеснява се да се появява с мъжа си пред хора
(25). Ревнува сина си от неговите приятелки
(26). Издевателства над децата си



2625

(27). Покорно търпи изневерите на мъжа си
(28). Ненавижда свекърва си, макар, че тя се отнася добре към

нея
(29). Прави всичко, за да е мъжът й безропотен
(30). Открито говори на мъжа си че е сексуален неудачник
(31). Недоволна е от брака си
(32). Обича мъжа си без взаимност
(33). Нито един въпрос не може да реши без скандал.

7. ТИПОВО СЕМЕЙНО СЪСТОЯНИЕ

Методиката е разработка на Е.Г.Ейдемилер и В.В.Юстицки
[Эйдемиллер,Э.Г.,В.В.Юстицкий. Семейная психотерапия. Л.
,1990]. и се използва при изследването на семейните взаимоотно-
шения. Представлява списък от 12 биполярни качества, подлага-
ни на самооценка от изследвания, по скала от 0 до 8 (ляво-дясно
качество). Регистрира три критични параметъра на семейството,
които са налице щом сумата от оценките по включените в скалата
айтеми е равна или превишава 28 т.

Скалите са следните:
1.Обща неудовлетвореност (скала У)
2.Семейна тревожност (скала Т)
3.Нервно-психично напрежение (скала Н)

Въпросът, който се задава към всеки айтем е: Как се чувст-
вате в семейството си най-често?

Доволен.............0 1 2 3 4 5 6 7 8 .......Недоволен (У)
Смел..................0 1 2 3 4 5 6 7 8 .......Плах (Т)
Напрегнат...........0 1 2 3 4 5 6 7 8 .......Отпуснат (Н)
Радостен............0 1 2 3 4 5 6 7 8 .......Огорчен (У)
Нужен.................0 1 2 3 4 5 6 7 8 .......Излишен (Т)
Отдъхнал...........0 1 2 3 4 5 6 7 8 .......Уморен (Н)
Здрав.................0 1 2 3 4 5 6 7 8 .......Болен (У)
Ловък.................0 1 2 3 4 5 6 7 8 .......Неумел (Т)
Безгрижен..........0 1 2 3 4 5 6 7 8 .......Загрижен(Н)
Лош...................0 1 2 3 4 5 6 7 8 .......Добър (У)
Спокоен.............0 1 2 3 4 5 6 7 8 .......Разтревожен (Т)
Свободен...........0 1 2 3 4 5 6 7 8 .......Зает (Н)

8. СКАЛА НА СЕКСУАЛНИТЕ ВЗАИМООТ-
НОШЕНИЯ

Ло Пиколо и Стежер публикуват през 1974 г. методика за
измерване на сексуалните дисфункции в хетеросексуален аспект:
WG, WIS [Lo Piccolo,J. Handbook of sex therapy. New York, 1980].
Въпросникът се състои от 17 форми на сексуално поведение (мо-
же да има и други варианти). За всяка от тях (отделно за мъжа и
жената) са предвидени по 6 въпроса. Отговорите се отчитат по 6
степенна скала. Въпросникът се попълва от двамата члена на
двойката. Резултатът е специфичен профил.

Скалите са следните:
1. Степен на неудовлетвореност на мъжа
2. Степен на неудовлетвореност на жената
Оценката се получава като се пресметне разликата по всич-

ките 17 пункта на въпроси N 1 и 2. Високите стойности означават
и общо високо неудовлетворение от сексуалните контакти.

3. Самооценка на мъжа
4. Самооценка на жената
Оценката се получава като се пресметне разликата по всич-

ките 17 пункта на въпроси N 3 и 5. Високите стойности означават,
че дадената личност желае да изпита повече удоволствия от сек-
суалната си активност.

5. Ниво на удоволствие на мъжа
6. Ниво на удоволствие на жената
Оценката се получава като се пресметнат показанията по

въпрос N 3 от всичките 17 пункта. Означава общото ниво на достиг-
нато удоволствие.

7. Точност на перцепцията на мъжа
8. Точност на перцепцията на жената
Оценката се получава като се пресметне разликата по

всичките 17 пункта на въпроси N 3 и 4. Високите стойности означа-
ват, че партньорите не комуникират достатъчно и не познават сек-
суалните потребности на другия.

9. Оценка на партньорката от мъжа
10. Оценка на партньора от жената
Оценката се получава като се пресметне разликата по всич-

ките 17 пункта на въпроси N 4 и 6. Високите стойности означават,
че хората гледат на своя партньор като на консервативен и без
сексуален идеал човек, не склонен към развитие и промяна.

11. Общо несъгласие
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Изчислява се като се сумират всичките разлики по 17 - те
пункта на 1-4 въпроси включително.

Следва въпросникът:
Ако ти и твоя партньор (партньорка) имате или сте

имали сексуални отношения, то молим да отговорите на
следните въпроси, отнесени към всяка от посочените
форми на секс.
1. Обикновенно го правя с партньора (партньорката си)...

Отговори по скала N 1:
1- никога;
2 - рядко (10% от случаите);
3 - случайно (25% от случаите);
4 - доста често (50% от случаите);
5 - обикновено (75% от случаите);
6 - винаги.

2. Бих искал да го правя с партньора (партньорката си)...(Отговори
по скала N 1).

Какво значение имат за Вас и за Вашия партньор
формите на секс?
3. За мен сега е...

Отговори по скала N 2:
1 - крайно неприемливо;
2 - умерено неприемливо;
3 - незначително неприемливо;
4 - незначително приемливо;
5 - умерено приемливо;
6 - съвсем приемливо.

4. За моя партньор сега е... (Отговори по скала N 2)

Как мислите, ако можете да промените себе си и парт-
ньора си, или да започнете отново, как бихте променили
сексуалния си живот? За да разберем това, отговорете кое
считате Вие и Вашия партньор за идеално?

5. В идеален план за мен е... (Отговори по скала N 2)
6. В идеален план за партньора (партньорката) ми е...

(Отговори по скала N 2)

9. СКАЛА НА СЕКСУАЛНИТЕ СТИМУЛИ

Публикувана в различни версии през 1968 и 1975 г. [Staro-
wicz ,Z.L. Seksuologia sadowa.W,.1988.] Представлява много проста
методика за изследване на сексуалните предпочитания по принци-
па на Q - сортировката. Цели установяване на йерархията на пред-
почитанията.

В първата версия са включени 30 пункта (различни съста-
вящи на сексуалното влечение, секс-пози, варианти на сексуален
акт). След това са прибавени  още 13. Нанесени на отделни картон-
чета, те се дават за ранжиране.

Варианти: йерархия по предпочитание; йерархия по непред-
почитание; идеално Аз - реално Аз.

10.  МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТ-
НОШЕНИЕТО КЪМ СЕКСА

Отношението към секса може да се изследва чрез специал-
но конструирана методика на базата на основните видове мотива-
ция на сексуалния контакт [Виж: Кон, И. Въведение в сексология-
та, С., 1990; Z. Starowicz. Seksuologia Sadowa. W., 1988]. Деветте
основни смислови полета се предлагат за ранжиране двукратно:
в актуален и идеален план. Това се прави най-удобно чрез Q-тех-
ника.

Качественият анализ създава възможност за разкриване на
общото и различното при групировките учители. Сравнението на
актуалната и идеалната рангови редици пък показва адекватността
на самооценката в тази област.

Следва въпросникът:
Подредете по степен на важност за Вас следните

съждения:
1.Сексът е средство за релаксация (намаляване на психичното

напрежение).
2.Сексът е средство за прокреация (продължаване на рода).
3.Сексът е средство за рекреация (получаване на чувствена на-

слада).
4.Сексът е средство за познание (удовлетворяване на любопит-
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ството).
5.Сексът е средство за комуникация (общуване).
6.Сексът е средство за самоутвърждаване.
7.Сексът е средство за постигане на други цели (от нееротичен

характер).
8.Сексът е средство за поддържане на определен ритуал (навик).
9.Сексът е средство за компенсация (за замяна на други, недо-

стъпни форми на емоционално удовлетворяване).

11. ВЪПРОСНИК  “АНАЛИЗ НА СЕМЕЙ-
НИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ” (АСВ)

Въпросникът е разработен от Э.Г.Эйдемиллер и В.В.Юс-
тицки [Эйдемиллер, Э.Г.,В.В.Юстицкий. Семейная психотерапия.
Л., 1990] и е предназначен за диагностика на нарушенията на се-
мейните представи и проявленията им във взаимоотношенията
между родители и деца; нарушенията на интеграционните меха-
низми в семейството; нарушенията на системата за взаимно вли-
яние на членовете на семейството; нарушенията във взаимоот-
ношенията на детето и родителите му.

Въпросникът съдържа 130 въпроса (айтема), обединени в
20 скали. От тях 14 са полярни - (2х7) и останалите 6 - не. Всяка
скала е свързана с някаква неправилна насока на семейните вза-
имоотношения. В скалата е включена и критична граница. Ако се
достигне и надхвърли, следва, че съответната особеност е нали-
це в семейството. В идеалното (“нормално”) семейство няма нито
една от тези особености.

Скалите са следните (със съответните айтеми и критич-
ната граница - КГ):

1.Завишен контрол над детето (К+): 1, 21, 41, 61, 81, 101,
107, 113, 119, 125. КГ: 7.

2.Недостиг на контрол над детето (К-): 2, 22, 42, 62, 82,
102, 108, 114, 120, 126. КГ:8.

3.Завишено ниво на удовлетворение на потребностите
на детето  (У+): 3, 23, 43, 63, 83, 103, 109, 115, 121, 127. КГ: 6.

4.Недостатъчно ниво на удовлетворение на потребнос-
тите на детето (У-): 4, 24, 44, 64, 84. КГ: 4.

5.Фобия от загубата на детето (ФЗ): 15, 35, 55, 75, 95, 105,
111, 117, 123, 129. КГ: 6.

6.Неразвитост на родителските чувства (НРЧ):  16, 36,
56, 76, 96, 106, 112, 118, 124, 130. КГ: 7.

7.Завишено количество забрани към детето (З+): 7, 27,
47, 67, 87. КГ: 4.

8.Недостатъчно количество забрани към детето (З-): 8,
28, 48, 68, 88. КГ: 3.

9.Извънредна строгост при наказание (С+): 9, 29, 49, 69,
89. КГ: 4.

10.Недостатъчна строгост при наказание (С-): 10, 30, 50,
70, 90. КГ: 4.

11.Непоследователност във възпитанието (Н): 11, 31, 51,
71, 91. КГ: 5.

12.Разширение на сферата на родителските чувства
(РРЧ): 12, 32, 52, 72, 92, 104, 110, 116, 122, 128. КГ: 6.

13.Предпочитане на детски качества (ПДК): 13, 33, 53, 73,
93. КГ: 4.

14.Възпитателна неувереност на родителя (ВН): 14, 34,
54, 74, 94. КГ: 4.

15.Завишено количество и трудности на задълженията
на детето (Т+): 5, 25, 45, 65, 85. КГ - 4.

16.Занижено количество и трудности на задълженията
на детето (Т-): 6, 26, 46, 66, 86. КГ: 4.

17.Проекция в детето на собствените нежелателни ка-
чества (ПНК): 17, 37, 57, 77, 97. КГ: 4.

18.Липса на единни педагогически изисквания, съпер-
ничество между родителите (ВК): 18, 38, 58, 78, 98. КГ: 4.

19.Установка на родителите за предпочитане на мъж-
ките качества (ПМК): 19, 39, 59, 79, 99. КГ: 4.

20.Установка на родителите за предпочитане на женс-
ките качества (ПЖК): 20, 40, 60, 80, 100. КГ: 4.

На изследваните се дава следната инструкция:
“Въпросникът съдържа съждения, свързани с възпитани-

ето на децата. Оградете с кръгче номерата пред  тези от
тях, с които сте съгласни в общи линии. Във въпросника няма
“добри” и “лоши”, “правилни” и “неправилни” отговори, затова
отговаряйте без притеснения.

Мъжете не са длъжни да отговарят на съждения N 32,
52, 72, 92, 104, 110, 122, 128.”

1.Всичко, което правя, правя го за моето дете.
2.Често не ми стига времето да се позанимая с детето си - да
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направим нещо интересно, да отидем някъде, да поговорим.
3.Случвало ми се е да разрешавам на своето дете да притежава

такива вещи, каквито не разрешават много родители.
4.Не обичам детето ми да идва при мен с въпроси. Предпочитам

да се досетя сам.
5.Ние дълго нямахме дете, въпреки, че го желаехме.
6.Общуването с децата е като цяло много уморително нещо.
7.Винаги е добре, ако децата не мислят над това, правилни ли са

възгледите на родителите им.
8.Детето ми се връща вечер тогава, когато поиска.
9.Ако искаш детето ти да стане човек, не оставяй нито една него-

ва лоша постъпка ненаказана.
10.Ако е възможно, старая се да не наказвам детето си.
11.Когато съм в добро настроение, нерядко прощавам на детето

си това, за което в друго време бих го наказал.
12.Аз обичам детето си повече отколкото съпруга (та) си.
13.Малките деца ми харесват повече от големите.
14.Ако моето дете дълго време ми се сърди, имам чувството, че

съм постъпил неправилно към него.
15.Нашето дете има повече семейни задължения отколкото бол-

шинството му връстници.
16.Много е трудно да заставя детето ми да направи нещо в къщи.
17.Моето дете има някои качества, които ме изкарват от релси.
18.Възпитанието на моето дете би било много по-добро, ако моят

мъж (моята жена) не ми се пречкаше.
19.Болшинството мъже са по-лекомислени отколкото жените.
20.Болшинството жени са по-лекомислени отколкото мъжете.
21.Моето дете за мен е най-главното в живота ми.
22.Често се случва да не зная къде се губи моето дете.
23.Старая се да купя на моето дете такива дрехи, каквито то са-

мото иска, даже ако са много скъпи.
24.Моето дете е несъобразително. По-добре е аз сам (а) да нап-

равя нещо два пъти, отколкото един път да му обяснявам.
25.Моето дете расте слабо и болезнено.
26.Ако нямах деца, бих постигнал (а) повече в живота.
27.Родителите в никакъв случай не трябва да допускат децата да

забелязват техните слабости и недостатъци.
28.Моето дете само решава с кого да дружи.
29.Децата трябва не само да обичат родителите си, но и да се

боят от тях.
30.Аз много рядко ругая детето си.
31.В нашата строгост към детето има големи колебания. По-няко-

га сме много строги, а понякога всичко разрешаваме.
32.Ние със сина ми се разбираме по-добре, отколкото сина ми и

мъжа ми.
33.Огорчава ме това, че детето ми твърде бързо става възрастен.
34.Ако детето се инати, защото се чувства зле, по-добре всичко

да направим така, както иска.
35.На моето дете често се случва (ше) да се грижи за по-малките

си братя и сестри.
36.Често е така: напомням, напомням на детето си да направи

нещо, след което се отказвам и го правя сам (а).
37.Моето дете има слабости, които не изчезват, макар, че се боря

упорито с тях.
38.Нерядко, когато наказвам детето, мъжът (жената) ми тутакси

започва да ме упреква в излишна строгост и да го утешава.
39.Мъжете са по-склонни към съпружеска измяна от жените.
40.Жените са по-склонни към съпружеска измяна от мъжете.
41.Грижите за детето заемат най-голямата част от времето ми.
42.Много пъти ми се е случвало да пропусна родителска среща.
43.Старая се да купя на детето си всичко, което иска, даже ако

това струва много скъпо.
44.Ако си по-продължително в обществото на моето дете, може

да почувстваш силна умора.
45.Аз постоянно преживявам тревога за здравето на детето ми.
46.Ако нямах деца, здравето ми би било много по-добро.
47.Главното, на което родителите трябва да научат своите деца,

това е да слушат.
48.Моето дете само решава дали да пуши или не.
49.Колкото са по-строги родителите към детето, толкова по-добре

е за него.
50.По характер аз съм мек човек.
51.Ако на моето дете е нужно нещо, то се старае да избере момент,

когато съм в добро настроение.
52.Когато се замисля, че някога детето ми ще порасне и аз няма

вече да съм му нужен (а), разваля ми се настроението.
53.Колкото са по-големи децата, толкова по-трудно е да имаш ра-

бота с тях.
54.Най-често инатът на децата е предизвикан от неправилния под-

ход към тях.
55.Много пъти ми се е случвало да възлагам на детето си важни и

трудни работи.
56.На моето дете не може да се разчита за сериозна работа.
57.Някои много важни недостатъци на моето дете упорито не
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изчезват, независимо от мерките.
58.Моето дете не обича достатъчно мъжа (жената) ми.
59.Мъжът по-слабо разбира чувствата на другия човек, отколкото

жената.
60.Жената по-слабо разбира чувствата на другия човек, отколко-

то мъжа.
61.Заради детето ми се принудих да се откажа от много неща в

живота.
62.Случвало се е да не зная дълго време за двойка или забележ-

ка в бележника на детето ми, защото не съм го погледнал.
63.Аз харча за моето дете значително повече пари, отколкото за

себе си.
64.Не обичам детето ми да ме моли за нещо. Аз по-добре зная

какво му е нужно.
65.Заради лошото здраве на детето ми се налагаше в детството

много да му позволяваме.
66.Възпитанието на децата е тежък и неблагодарен труд. Отдаваш

им всичко, а в замяна не получаваш нищо.
67.Децата са длъжни да уважават родителите си повече от всич-

ки други хора.
68.Моето дете само решава за какво да харчи парите си.
69.Аз се отнасям по-строго към детето си от повечето родители.
70.Ползата от наказанията е малка.
71.Членовете на нашето семейство не са еднакво строги към де-

цата. Някои са много меки, други - обратно, много строги.
72.Иска ми се моето дете да не обича никого освен мен.
73.Когато детето ми беше малко ми харесваше повече, отколкото

сега.
74.Често не зная как е правилно да постъпя с детето си.
75.Моето дете има по-трудно детство отколкото болшинството му

връстници.
76.В къщи детето ми прави само това, което му се иска, а не това,

което трябва.
77.Добрата дума малко помага на моето дете. Единственото, ко-

ето му действа, това са постоянните строги наказания.
78.Моят мъж (жена) се старае да настрои детето против мен.
79.Мъжете по-често от жените действат безразсъдно, не обмис-

ляйки последствията
80.Жените по-често от мъжете действат безразсъдно, не обмис-

ляйки последствията
81.Аз през цялото време мисля за детето си, за неговите работи,

здраве и т. н.

82.Нерядко ми се е случвало да се разпиша в бележника на дете-
то си за няколко седмици наведнъж.

83.Моето дете умее да получи от мен това, което иска.
84.Повече ми харесват тихите и спокойни деца.
85.Само благодарение на нашите огромни усилия, детето ми ос-

тана живо.
86.Нерядко завиждам на тези, които живеят без деца.
87.Даже ако децата са уверени, че родителите не са прави, те

трябва да правят така, както им се говори.
88.Излизайки от къщи, детето ми рядко ми казва къде отива.
89.Има случаи, когато най-доброто наказание - това е боят.
90.Много недостатъци в поведението на детето ми преминаха (ще

преминат) с възрастта.
91.Ако нашето дете направи нещо, захващаме се с него. Ако всичко

е тихо, пак го оставяме на мира.
92.Ако моят син не ми беше син и аз бях по-млада, навярно бих се

влюбила в него.
93.По-интересно ми е да разговарям с малки деца, отколкото с

големи.
94.За недостатъците на моето дете съм виновен (а) аз, защото

неправилно го възпитавах.
95.Моето дете много ми помага (в къщи или на работа).
96.Моето дете има малко задължения в къщи.
97.Ако предоставя на моето дете свобода, тя незабавно ще я из-

ползва във вреда на себе си или на обкръжаващите.
98.Често се случва аз да казвам на детето си едно, а мъжа (жена)

ми нарочно говори обратното.
99.Мъжете по-често отколкото жените мислят само за себе си.
100.Жените по-често отколкото мъжете мислят само за себе си.
101.Аз губя за детето си повече сили и време отколкото за себе

си.
102.Аз твърде малко зная за работите на детето си.
103.Желанието на моето дете е закон за мен.
104.Когато синът ми беше малък, много обичаше да спи при мен.
105.Моето дете има слаб стомах.
106.Родителите са нужни на детето докато израсте. След това все

по-рядко се сеща за тях.
107.Заради детето си бих направил всякаква жертва.
108.На моето дете би трябвало да се отделя значително повече

време, отколкото мога аз.
109.Моето дете умее да бъде такова мило, че аз всичко му

прощавам.
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110.Би ми се искало синът ми да се ожени по-късно - след 30 го-
дишна възраст.

111.Ръцете и краката на моето дете често са много студени.
112.Болшинството деца са малки егоисти. Те съвсем не мислят

за здравето и чувствата на родителите си.
113.Ако не отдавам на своето дете цялото си време и сили, то

всичко може лошо да свърши.
114.Когато всичко е благополучно, аз малко се интересувам от

работите на детето си.
115.Много ми е трудно да кажа не детето си “не”.
116.Огорчава ме това, че детето ми има все по-малка нужда от

мен.
117.Здравето на моето дете е по-лошо отколкото на повечето му

връстници.
118.Много деца изпитват твърде малко благодарност по отноше-

ние на родителите си.
119.Моето дете не може да мине без моята постоянна помощ.
120.По-голямата част от свободното си време моето дете прекар-

ва извън къщи.
121.Моето дете има извънредно много време за развлечения.
122.Освен моя син никой друг на света не ми е нужен.
123.Моето дете има бурен и неспокоен сън.
124.Нерядко си мисля, че твърде рано се ожених (омъжих).
125.Всичко, което е постигнало досега моето дете, го е постигна-

ло само  благодарение на моята помощ.
126.С работите на моето дете се занимава основно моят мъж (же-

на).
127.След училище (работа) детето  ми се занимава с това, което

му харесва.
128.Когато видя или си представя сина си с момиче, ми се разва-

ля настроението.
129.Моето дете често боледува.
130.Сeмейството не облекчава, а усложнява моя живот.

12. СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКИЯ СТАТУС НА Л. УОР-
НЪР

Социално-икономическият статус на семейството е твърде
важен параметър, който участва много често при различни изслед-

вания. Неговата оценка се прави по два основни начина. Първият е
сравнение със скалата “NORC” на А.Рейс, О.Дънкан, Р.Хат и С.Норт
от 1961 г.[De Landscherre,G. Introduction а la recherche en education.
P.,1974]  При нея се оценяват параметрите доходи, образование,
престиж и се получава социално-икономически “NORC” - индекс.
На някои от професиите през 1961 година в САЩ той изглежда така:

ПРОФЕСИЯ ДОХ. ОБР. ПРЕС. NORC
Стоматолог 80 100 90 96
Лекар-клиницист 76 98 89 93
Хирург 76 97 97 92
Архитект 75 92 90 90
Банкер 78 82 92 85
Инженер 72 86 88 84
Университетски преподавател 64 93 93 84
Пилот на самолет 72 76 83 79
Главен счетоводител 62 86 82 78
Писател 55 90 76 76
Учител 48 91 73 72
Социален работник 41 84 59 64
 Менаджер  (100 подчинени) 60 56 81 61
ЖП кондуктор 76 34 38 58
Счетоводител 29 72 39 51
Продавач 29 50 16 39
Барман 16 28 7 19
Дърводелец 21 23 33 19
Фризьор 16 26 20 17
Шофьор на такси 9 19 10 10
Миньор 7 7 15 2

Значително по-гъвкава е методиката на Лойд Уорнър [Пак там].
Разработена е през 1949 година и разглежда следните социални
страти:

1. ВИСША КЛАСА
1.1. Горно ниво - богаташи, “знатни фамилии”, богати наследници

и рентиери. Към него в развитите страни спадат 1,4% от населението
(1949 г. - САЩ).

1.2. Долно ниво - богати бизнесмени, свързани с печалбата и без
регулярни доходи. Това са 1,6% от населението.

2. СРЕДНА КЛАСА
2.1. Горно ниво - свободни професии, проспериращи търговци и

производители - 10% от населението.
2.2. Долно ниво - държавни чиновници, квалифицирани работници,

дребни бизнесмени и търговци - 29% от населението.
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3. НИСША КЛАСА
3.1. Горно ниво - работници с ниска квалификация, зле и непостоян-

но работещи и др. - 34% от населението.
3.2. Долно ниво - неквалифицирани работници, безработни, разчи-

тащи на социални помощи или други дарения, скитници, лумпени и др. -
24% от населението.

Самата скала има следният вид (с цифра е дадена оценка-
та):

Професия (оценката се умножава по 4):
(1).Свободни професии. Крупни бизнесмени.
(2).Средни  мениджъри, средни бизнесмени.
(3).Наемни интелигенти, служители, работодатели.
(4).Квалифицирани работници.
(5).Дребни търговци и производители.
(6).Нискоквалифицирани работници.
(7).Неквалифицирани работници.

Източници на приходи  (оценката се умножава по 3):
(1).Наследствени богатства, рента.
(2).Придобити богатства.
(3).Печалби (лотарии,хазарт и др) и хонорари.
(4).Щатна заплата (на наемен служител).
(5).Надница.
(6).Социални помощи.

Тип на жилището  (оценката се умножава по 3):
(1).Жилище голямо, превъзходно обзавеждане, с хубава градина.
(2).Много хубаво жилище, но сравнително по-малко от предход-

ното.
(3).Добро жилище, малко по-голямо отколкото е необходимо на

семейството.
(4).Средно, жилище.
(5).Приемливо, достатъчно жилище.
(6).Бедно, лошо поддържано жилище.
(7).Нездравословно, опасно жилище.

Местоживеене  (оценката се умножава по 2):
(1).Най-добрите зони за живот в града.
(2).Зона, която е над средната по качества.
(3).Хубава и престижна зона, но без съседи от доброто общество.

(4).Средна зона, основно в кварталите.
(5).Зона в близост до индустриални предприятия, жп линии и др.
(6).Зона на границата на гетото.
(7).Гето, коптор.

При обща оценка от 12 до 22 точки, човек принадлежи към
висшата класа; при 25-36 т. - към горното ниво на средната класа;
при 37-50 т. - към долното ниво на средната класа; при  51-63 - към
горното ниво на нисшата класа; при 64-84 т. - към долното ниво на
нисшата класа.

13. АНКЕТА-ЕСЕ “МОЕТО СЕМЕЙСТВО”

Схемите за анализ на семейните отношения много често се
свързват със схема за анкета или интервю. В случая следва един
подобен опит, заимстван от полската практика. Това е въпросник,
на който се отговаря в свободна форма, поради което е наречен и
анкета-есе. Обработката е качествена.

Следва въпросникът:
А. Биографични данни: пол, възраст, произход, местожителство,
етнос и пр.
Б. Данни за семейството: за всеки член както следва - възраст,
образование, професия.
В. Разкажи за своето семейство!
1. Кой от семейството ти е най-близък? Какъв е той?
2.Кой е най-важен в твоето семейство? Кой взема решение за всич-

ки?
3.Кой ви свързва всичките в едно? Защо сте заедно?
4.Какви норми и правила се спазват в твоето семейство? Какво е

разрешени и какво не е разрешено да правят и говорят въз-
растните? А децата?

5.Какви награди се прилагат в твоето семейство? А какви наказа-
ния?

6.В какви случаи и ситуации се наказват децата?
7.Добре ли се чувстваш в семейството си с братята и сестрите

си?
8.Какво не ти харесва в твоето семейство?
9.Необходимо ли е да има семейство? Защо?
10.Би ли искал /а/ след време да създадеш свое семейство? Защо?
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11.Как си представяш своето бъдещо семейство? Колко деца ще
имаш? Кой ще е най-важният член? Защо ще бъдете заедно?
Какви правила ще трябва да съблюдавате? Какви ще бъдат
наградите и наказанията? Как ще възпитавате своите деца?

12.Какво (в бъдещото си семейство) би искал /а/ да дадеш на сво-
ите деца?

13.С какво ще се занимават в твоето бъдещо семейство: майката,
бащата, децата...?

14. Мислиш ли, че можеш да изоставиш своето бъдещо семейство
някога и да създадеш друго?

14. МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИМ-
ПЛИЦИТНИТЕ АНТИДЕМОКРАТИЧНИ
ТЕНДЕНЦИИ

Изложението е на базата на изследването на Р. Невит Сан-
форд, Тиодор Адорно, Елзе Френкел-Брунсуик и Даниел Левин-
сън върху авторитарната личност [Adorno,T.W.,et all. The Authorita-
rian Personality. N.Y.,1982]. Представен е български вариант на ори-
гиналната скала.

1. КОНСТРУКЦИЯ НА F- СКАЛАТА

Работата върху различни страни на авторитарната личност
(основно на Е.Фром, Е.Ериксон, А.Маслоу, М.Чишолм и В.Райх)
водят авторите до идеята да се конструира скала, която изследва
нагласите и предразсъдъците, свързани с различните малцинстве-
ни групи.В последствие се развива идеята за диагностика на анти-
демократичните тенденции на личностно ниво - антидемократичния
потенциал на личността. В нея би трябвало да влязат параметри
като: стереотипи, конвенционалност, желание за власт и ограничение
на другите и пр.

F - скалата (Fascism-scale) е конструирана за пръв път през
1945 г. и има няколко следващи версии. Първата от тях е 78-айтем-
на (form 78), а другите - 60, 45 и 40 айтема (съответни форми). Всяка
следваща форма се разглежда като подобрен вариант, като посте-
пенно остават само тези айтеми, които имат най-високи диагностични
качества. Субскалите са 9.

Принципите, на които се основава конструирането на ска-
лата са индиректност и баланс между проективност и обективност
(отнася се до формулировката на въпросите). Оценката става по
7 степенна скала (+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3), като при ревалоризацията
+3 се оценява със 7 и т.н.

Българският вариант на F-скалата (разработката е моя -
И.И.) е аналогичен на американският. Това дава възможност за
сравнение на резултатите.

Норми по субскали
Данните за САЩ са от оригиналното изследвне, а за Бълга-

рия - от изследване на 87 студенти на възраст 19-27 години, от
които 63% жени и 37% мъже през 1997 година, поради което трябва
да се разглеждат само като ориентировъчни.

Следва описание на субскалите:

FС. КОНВЕНЦИОНАЛИЗЪМ (Conventionalism)
Субскалата се свързва със строго придържане към тради-

ционни, конвенционални, принадлежащи на средната класа цен-
ности.

Хипотезата е, че фашизмът (нарицателно за антидемокра-
тичните тенденции) е характерен най-вече за средната класа и е
неин културен феномен. Той осигурява конформизъм спрямо тази
култура и я свързва с множество предразсъдъци. Айтемите са
свързани с въпросните ценности и измерват отношението към не
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конвенционалните хора. Те са свързани и с традиционни и неиз-
менни роли и ролеви отношения.

В нея са включени следните 4 айтеми.
1.Послушанието и уважението на авторитета са най-важните доб-

родетели, които трябва да научи едно дете.
2.Човек, който има лоши маниери, начин на живот и възпитание

едва ли може да очаква, че ще го приемат порядъчните хора.
3.Ако хората искат да говорят по-малко и да работят повече, трябва

да се махнеш, за да не им пречиш.
4.Бизнесменът и инженерът са по-важни за обществото от артиста

или професора.

FAS. АВТОРИТАРНО ПОДЧИНЕНИЕ (Authoritarian
Submission)

Субскалата отчита проявите на безкритично подчинение на
идеализирани външни морални авторитети, свързани с in-групата.
Подчинение на силния лидер, подчинение на индивида на групата,
индивидуалността на общото, на колективното, на страната, на
нацията. Счита се, че това е основата на приемането на дикта-
торството, водача, фюрера. То е свързано също с подчинението
на родителите, възрастните, институциите на властта и пр.

Включени са 7 айтема:
1.Послушанието и уважението на авторитета са най-важните доб-

родетели, които трябва да научи едно дете.
2.Науката има голямо значение, без нея много неща са недости-

жими за човешкия ум.
3.Всеки човек трябва да има вяра в една свръхестествена сила и

да и се подчинява без да се замисля.
4.Младите хора понякога имат метежни идеи, но с течение на

времето, трябва да надделяват над тях.
5.Нашата страна се нуждае не толкова от закони и политически

програми, отколкото от храбри, неуморими, предани лидери,
в които хората да вярват.

6.Никой нормален, порядъчен човек не може да причини вреда
на близките си приятели.

7.Никой не е узнал нещо действително важно за живота по друг
начин, освен чрез страдание.

FАА. АВТОРИТАРНА АГРЕСИВНОСТ (Authoritarian
Aggression)

Регистрира тенденция за надмощие, налагане, отхвърляне,
насилие, следене, осъждане на хора които нарушават конвенцио-

нални норми и застрашават конвенционални ценности.Това са хо-
ра, които се стремят да отстранят, изгонят, унищожат другите, те-
зи, които намират, че застрашават техните морални и идеологи-
чески позиции.Това е садистичната тенденция на авторитарността.
Основно е култът към “чистотата” и отхвърлянето на тези, които я
застрашават. В някои случаи води до самоизолация и до бягство
от другите. Насочена е към всички, които не са такива като съответ-
ните ценности - с лоши маниери, малцинства, хомосексуалисти и
пр. Стремежът е out-групата да се “вкара в правия път”.

Включени са 8 айтеми:
1.Човек, който има лоши маниери, начин на живот и възпитание

едва ли може да очаква, че ще го приемат порядъчните хора.
2.На младежта най-много е нужна строга дисциплина, правилна

насоченост, желание да  работят и да се борят за семейството
и страната си.

3.Оскърбителят на нашата чест трябва непременно да бъде
наказан.

4.Сексуалните престъпления, като например, изнасилванията и
блудствата с деца заслужават нещо повече от обикновен
затвор, такива престъпници трябва да бъдат пребивани
публично или дори нещо повече.

5.Няма нищо по-низко от човек, който не чувствува голяма любов
и благодарност към родителите си.

6.Повечето от нашите обществени проблеми ще се решат, ако по
някакъв начин се отървем от безнравствените и лоши хора.

7.Ако хората искат да говорят по-малко и да работят повече, трябва
да се махнеш, за да не им пречиш.

8.Хомосексуалистите са повече от престъпници и трябва да бъдат
наказани строго.

FAI. АНТИ-ИНТРАЦЕПЦИЯ (Anti-intraception)
Свързана е с противопоставяне на субективизма, въобра-

жението, чувствителността, емоционалността, фантазията. Интра-
цепцията  е термин, въведен от Мъри - доминиране на аспираци-
ите, фантазията и пр. Нейна противоположност е екстрацепцията
- стремеж към конкретност, обективност, чистота от емоции. Отно-
шенията интра/екстрацепция са свойствени за предразсъдъците.

Анти-интрацепцията се разглежда като нагласа за противо-
поставяне на съответната тенденция, тъй като тя се разглежда
като слабост на човека. Тя се тълкува като заплаха, тъй като възбу-
деният, емоционално реактивният човек е труден за конт-
рол.Човекът е разглеждан като физически обект, чийто чувства
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са без значение и подлежат на манипулация.
Включва 4 айтеми:

1.Когато човек има проблем или грижа, най-добрият начин за него
е да не мисли за това, а да се занимава с по-весели и опти-
мистични неща.

2.В днешно време все повече и повече хора се интересуват от
неща, които би трябвало да остават лични и частни.

3.Ако хората искат да говорят по-малко и да работят повече, трябва
да се махнеш, за да не им пречиш.

4.Бизнесменът и инженерът са по-важни за обществото от артис-
та или професора.

FSS. СУЕВЕРИЯ И СТЕРЕОТИПИ (Superstition and
Stereotypy)

Свързана е с наличието на мистични детерминанти на инди-
видуалния живот, склонност към мистицизъм и мистично детерми-
ниране на поведението, склонност към мислене с подобни катего-
рии. Диспозиция за мислене с “твърди”, ригидни категории. Счита
се, че е свойствено за хората с ниска интелигентност, но в някаква
степен се среща у всеки. Връзката интелигентност - авторитарност
е ясна: с нарастването на интелигентността намалява авторитар-
ността. Стереотипите са форма на “тъпотия” в социален и психо-
логически смисъл на думата. В едно модерно общество, в което
“интелигентен” значи образован и информиран, мястото на суе-
верията е нищожно.Не е така със стереотипите, тъй като в много
случаи човек не вярва в тях, но ги приема именно поради необхо-
димостта да е приет от другите, да е един от тях, а стереотипите
са път към това.

Включва 6 айтеми:
1.Науката има голямо значение, без нея много неща са недости-

жими за човешкия ум.
2.Всеки човек трябва да има вяра в една свръхестествена сила и

да и се подчинява без да се замисля.
3.Малко хора се раждат без страх от високи места.
4.Хората може да се разделят на две големи класи: слаби и силни.
5.Някога ще се докаже, че астрологията може да предсказва много

неща.
6.Войните и социалните проблеми могат един ден да свършат, но

земетресенията или липсата на храна ще унищожат целия
свят.

FPT. ВЛАСТНОСТ (Power and “Toughens”)
Регистрира загриженост за участието на човек в отношения

на доминиране-подчинение; твърдост-слабост; стремеж към ли-
дерство или към следване на лидери; идентификация със символи
на мощност и сила и с лидери; преувеличено акцентиране на кон-
венционалните страни на личността, говорещи за сила и власт,
върху мъжествеността (счита се, че силата и мъжествеността са
елементи на истинската култура - “истински” мъж).

Понякога се стига до властен комплекс (power complex) -
надценяване на властния мотив в човешките отношения, възприе-
мане на хората само от позициите на властните отношения (доми-
нантност-подчинение (leader-follower relations), лидерство, след-
ване, “чук/наковалня”). Това е един стремеж да се притежава власт-
та, но много често е съпроводено със страх от нея - издига се в
култ властта над другите и обратното, отхвърля се над нас самите;
желание да се домогне до властта, да я има и да не я губи и в
същото време страх да я вземе и задържи. Възхищение от властта
на другите и склонност да й се подчини и в същото време страх от
слабостта, която се съдържа в това. Идентификация без терзания
със “слабите или средните” хора и тайни мисли, че е силен и вярва,
че някога ще достигне до властта. В този комплекс има много про-
тиворечиви черти и според ситуацията една или друга от тях до-
минира. Един често срещан феномен е разбирането, че човек може
да постигне някакво равновесие между властването и подчинени-
ето, че поддаването на властта (послушанието) се компенсира с
бъдещо участие в нея. Затова много хора се стремят да се докос-
нат до властния субект (здрависвах се с Президента..., “познавам
го”, бях там, когато...) и по този начин изпитват удовлетворение.
Комплексът може да се удовлетвори и когато човек се поставя
доброволно в позицията на помощник, както и участвайки в сред-
ните нива на една структура на властта, в която винаги има някой
над него, но и някой под него.

Властният комплекс е един от задължителните аспекти на
етноцентризма. Индивидите, които мислят с неговите термини, пра-
вят връзката: in-out - група, низши-висши етноси и раси, лидерство-
подчинение. Оттам е чисто психологически обоснованото чувство
за превъзходство над някои от другите хора само поради етни-
ческия им произход и очакването за подчинението им.

Включва 7 айтеми:
1.Никаква слабост или трудност не могат да ни спрат, ако имаме

достатъчно силна воля.
2.На младежта най-много е нужна строга дисциплина, правилна
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насоченост, желание да  работят и да се борят за семейството
и страната си.

3.Оскърбителят на нашата чест трябва непременно да бъде на-
казан.

4.Това, което довоенните власти в Германия правеха, за да под-
държат реда и да се борят с хаоса беше най-доброто.

5.Нашата страна се нуждае не толкова от закони и политически
програми, отколкото от храбри, неуморими, предани лидери,
в които хората да вярват.

6.Хората може да се разделят на две големи класи: слаби и силни.
7.Много хора не се реализират, тъй като нашият живот не се управ-

лява по правилата на концлагерите - ред, дисциплина и страх.

FDC. ДЕСТРУКТИВНОСТ И ЦИНИЗЪМ
(Destructiveness and Cynicism)

Свързва се с наличие на универсална (генерализирана)
враждебност по отношение на хората. Тъй като има множество
външни ограничения за удовлетворението на потребностите на
авторитарния човек (фрустрати), то те предизвикват агресивни им-
пулси. Един от каналите на тези импулси, както вече беше посо-
чено, е сблъсъка на in- и out- групите, което води до морално него-
дувание и авторитарна агресия. При зрялата личност, обаче при-
митивните актове на агресия са невъзможни или рядкост, те се
считат за неморални.

Деструктивността и цинизмът се разглеждат като рационали-
зирана, его-центрирана, неморализирана форма на агресия. По
този начин се избягва действието на моралната цензура. Индиви-
дът се намира в състояние на постоянна готовност за агресия сре-
щу всички, които са извън него. От само себе си се разбира, че
такава неопределена и ненасочена агресивност може чрез про-
паганда да се насочи към определени малцинствени групи, поли-
тически партии и пр.

Включва 2 айтема:
1.Човешката природа е такава, че винаги ще има войни и кон-

фликти.
2.Добрата осведоменост предизвиква неуважение.

FP. ПРЕДПАЗЛИВОСТ (Projectivity)
Диспозиция за предпазване от опасности, отхвърляне на

несъзнателните емоционални импулси.
Механизмът на предпазливостта е в съзвучие с авторитар-

ната агресия. Подтиснатите импулси от авторитарен характер имат

тенденция да се проектират върху хората, които са в обсега на
взаимоотношенията на личността. Човек непрекъснато очаква на-
тиск от страна на другите и агресия от тяхна страна и разглежда
собствените реакции като средство да се осигури собственото бла-
гополучие. Така например, антисемитизмът се разглежда като пре-
вантивна реакция против “лошите евреи”, които могат да ти нап-
равят нещо. По същия начин, неконтролираните емоционални изб-
лици се считат за нещо лошо и водещо до грешки (голям залък
лапни, голяма дума не казвай...). Предпазливостта се насочва не
само към хората, но и към останалите житейски ситуации: избяг-
ване на рискове, страх от самолети, кораби и пр.

Включва 5 айтеми:
1.В днешно време, когато толкова много хора пътуват и се смесват,

човек трябва особено стриктно да се пази от инфекции и
болести свързани с тях.

2.В днешно време все повече и повече хора се интересуват от
неща, които би трябвало да остават лични и частни.

3.Войните и социалните проблеми могат един ден да свършат, но
земетресенията или липсата на храна ще унищожат целия
свят.

4.Необузданият сексуален живот в древните Гърция и Рим e нищо
в сравнение с поведението на някои хора у нас, даже на места
където най-малко може да го очакваш.

5.Много хора не се реализират, тъй като нашият живот не се
управлява по правилата на концлагерите - ред, дисциплина
и страх.

FS. СЕКС (Sex)
Субскалата е свързана с преувеличено акцентиране върху

отклоненията в сексуалното поведение. Безпокойство от проявите
на откритата сексуалност. И трите айтема в субскалата са предста-
вени в другите субскали: авторитарна агресивност и предпазли-
вост. Основната идея е, че авторитарният човек спазва строго оп-
ределени конвенционални норми и се отнася много критично към
техните нарушители (отхвърляне на его-чуждата сексуалност).
Най-често под ударите попадат хомосексуалистите, участниците
в “секс-оргии” и извършителите на сексуални насилия - изнасил-
вания и блудства.

Включва 3 айтеми:
1.Сексуалните престъпления, като например, изнасилванията и

блудствата с деца заслужават нещо повече от обикновен зат-
вор, такива престъпници трябва да бъдат пребивани пуб-
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лично или дори нещо повече.
2.Необузданият сексуален живот в древните Гърция и Рим e нищо

в сравнение с поведението на някои хора у нас, даже на места
където най-малко може да го очакваш.

3.Хомосексуалистите са повече от престъпници и трябва да бъдат
наказани строго.

15. МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕТ-
НОЦЕНТРИСТКИТЕ НАГЛАСИ

В основата на изследването е главата за етноцентризма
[The Study of Ethnocentric Ideology] с автор Даниел Левинсън от
етапната за проблема книга: Adorno,T.W.,et all. The Authoritarian
Personality. N.Y.,1982.

Едно от основните проявления на авторитарната личност е
етноцентризмът. Този феномен е изследван за пръв път от
Съмнър през 1906 г. Терминът е употребяван за означаване на про-
винциализъм или културна ограниченост,  като тенденция на инди-
вида да е «етнически центриран», да следва строго идеята за «кул-
турна еднаквост» и да отхвърля тази за «уникалност».

Традиционната концепция за етноцентризъм основно се
свързва с предразсъдъците. Те са обикновено възгледи или чувства
за отхвърляне  и нехаресване на определени групи. От друга страна
то е отхвърляне на «чуждите» изобщо, само защото са такива. Обик-
новено думата предразсъдъци се свързва с дискусиите за расовите
предразсъдъци или за предразсъдъци, свързани с някакви малцин-
ства. Това е едно разбиране, свързано с дискриминацията на една
група от друга (расови, религиозни, сексуални и пр.) Етноцентризмът
се свързва основно с груповите отношения и означава индивидуални
мнения и отношения, свързани позитивно с някои от тях.

Счита се, че повечето етноцентрични хора са по-малко инте-
лигентни от по-малко етноцентричните [Цит. книга,221-213]. Сви-
детелство за това е, че корелацията на IQ (Уекслер) и скалите за
етноцентризъм е отрицателна (-0,16 до -0,48). Също така образова-
нието е фактор, притъпяващ етноцентризма [Пак там, 216].

Теорията за етноцентризма е стартова точка за разбирането
на психологичния аспект на груповите отношения - кои индивиди и
защо развиват конкуренция, конфликти или обратно,  хармонични
отношения. Те са концентрирани около въпроси, засягащи между-

личностните отношения в групата и също така между групите; съ-
държанието на идеите и мненията; тяхното развитие и отражение
на индивидуалните отношения.

Терминът «етноцентризъм» често заменя «раса» и «етни-
ческа група», защото е по-малко дразнещ. Той се счита за по-малко
отрицателно оцветен, тъй като не се свързва с цвета на кожата (раса)
или културни феномени - обичаи, институции, традиции, език
(етнически групи) или политико-географски феномени (нация).

От гледна точка на социологията, културната антропология и
социалната психология основен фактор не е расата или респективно
наследствеността,а социалната организация (национална,  социал-
на) и интеракцията между социалните структури и личността. Тези
взаимоотношения унифицират психическите характеристики. Тези
унифицирани психични характеристики се групират в т.н. «расова
(етническа) наследственост».

Етноцентризмът се разглежда като система, определяща и
производна от груповите отношения.

Групата е мрежа от свързани хора на психично равнище. За
пръв път различието и противопоставянето между in-group и out-
group (вътре- и вън- група) се прави от Херман Химан (H.Hyman).
Out-group са обектите, спрямо които се развива негативно отношение
и враждебни нагласи (чуждите, другите), а in-group (групата за при-
надлежност, нашите) - обратно, групи, спрямо които се развиват
позитивни мнения и безкритична поддръжка (нагласи, отношения).
In- и Out- групите са средство за идентификация и контраиденти-
фикация.

Развива се също позицията, че out-group са социален суборди-
нат на in-group Основните въпроси, които подлежат на обсъждане в
този аспект са за основата на out-group - отхвърлянето; съдържани-
ето на идеите за in-group и out-group и стереотипите в мисленето
относно тях.

Основните характеристики на етноцентристката идеология са
две: (1). Определяне на «другите». Те са тези, които не предизвикват
симпатии, чувство за идентификация, противопоставяне, те са
«чужди». «In - Out» отношенията са от първостепенно значение за
състоянието на социалната структура. Към out-group се причисляват
различни етноси, религиозни малцинства, криминални, необразо-
вани и др. (2). Отхвърляне на «другите» - изолационизъм и империа-
лизъм в междудържавните отношения; псевдопатриотизъм; расова
и религиозна сегрегация и др.

Оригиналната Е-скала (етноцентризъм - скала) е конструира-
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на по принципа на Ликерт. Всички айтеми са с негативно значение
(про-етноцентристки). Като цяло съдържа 34 айтеми и три суб-
скали. Отговорите са чрез 7-степенна скала (от +3 до -3 и неутрална
позиция. Оценка -3 се ревалоризира в 1 точка; -2 - с 2 т. и т.н.
Резултатът е от 34 до 238 т. [The Total Ethnocentrism Scale - “Public
Opinion Questionnaire E” In: Adorno,T.W.,et all. The Authoritarian Per-
sonality. N.Y.,1982, 110-111] По-долу са дадени резултати, които
са в диапазона 0,00-1,00.

Скалата съдържа 3 субскали- Негри (Negro Subscale),  Мал-
цинства (Minority Subscale), Патриотизъм (Patriotism Subscale).

В конструираният от нас (И.И.) български вариант на Е-ска-
лата са запазени всички айтеми от оригиналната  скала, които имат
универсално значение и са преработени тази, които са значими
само за САЩ и не за България.

Субскалата N (негри) е заменена от Ц (цигани). Считаме,
че отношението към този етнос е аналогично на отношението към
негрите в американското общество.

Съдържанието на скалата (субскали) е следното:
(Ц) ЦИГАНИ: № 2, 5, 8,11, 14, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34. Това

е една конструкция, която е традиционна за нашата културна мито-
логия. Това са въпроси, засягащи отношенията на расова основа.

(M) МАЛЦИНСТВА: № 1, 4, 6, 9, 15, 17, 21, 24, 27, 29, 30, 32.
Скалата е свързана с другите малцинства в България без циганите.
Тя се свързва със субординация, социален функционализъм, сег-
регация. В тази област са малцинствата като етноси, политически
партии, религиозни секти и пр.

Предразсъдъците са отправяни често и към малцинствата.
Малкият им брой е дразнител за мнозинството, въпреки, че логично
не би трябвало да е така. Отношенията към жените, хомосексуа-
листите и пр. И до сега е доказателство, че някои от тези предраз-
съдъци са много силни, владеейки огромни маси хора, независимо
от техните социокултурни дадености.

(П) ПАТРИОТИЗЪМ: №3, 7, 10, 12, 13, 18, 20, 23, 26, 33.
Свързана е с отношенията между държавите. “Нашата” страна се
разглежда като in-group, а другите -  като out-group. Патриотизмът
не се разглежда само като любов към собствената страна, а като
безкритично приемане на културните ценности, конформизъм
спрямо националните цели и развитие, отхвърляне на другите
страни като out-group.

Може да се формулира и терминът “псевдопатриотизъм” -
като отрицание на истинския патриотизъм, при който любовта към
собствената страна и поддръжката на националните ценности е

на критична основа. Истинският патриот уважава и цени ценности-
те и целите на другите страни, той е свободен от ригиден конфор-
мизъм, отхвърляне на другите на всяка цена и имперски тенденции
във властта.

Следва самата Е-скала:

1.Наличието на много партии в страната води до разхищение на
национални ресурси, те объркват хората, правят ненужна аги-
тация. Партиите, с изключение на двете основни са излишни.

2.Ако има достатъчно цигани, които желаят да танцуват в танцо-
вите салони, да вечерят в ресторанти и т.н., би било добре,
ако се организират нощни заведения само за тях.

3.Патриотизмът и лоялността са първата и най-висша добродетел
на добрия гражданин.

4.Някои религиозни секти, чиито убеждения не им разрешават да
поздравяват националните флаг и химн, трябва да се кори-
гират, иначе ще бъдат забранени.

5.Циганите биха имали много по-малко социални проблеми, ако
бяха по-малко безотговорни, лениви и невежи.

6.Някои групи или социални движения, които контактуват с много
чужденци, са подозрителни и винаги, когато е възможно тряб-
ва да бъдат следени от полицията.

7.Винаги е имало висши и низши нации в света и в интерес на
всички е, световните работи да се управляват от висшите
нации.

8.Циганите - музиканти са понякога по-добри от българите, осо-
бено стилове като фолк-музиката, но би било грешка, ако се
правят смесени оркестри от българи и цигани.

9.Макар, че жените са били необходими в кризисни ситуации (нап-
ример по време на война) в различни сфери, след като поло-
жението се нормализира, те трябва да се върнат към обичай-
ните си занимания.

10.Някои елементи на военна подготовка - дисциплина, трениров-
ки, строево обучение, команди и пр. трябва да се въведат в
програмите на началното и основното училище.

11.Би било голяма грешка цигани да се издигат за лидери и водачи.
12.Основната заплаха за нашите институции (държава, училище,

църква и пр.) е навлизането на чужди идеи и доктрини.
13.Хората, които се занимават с чужденците са твърде толерант-

ни и изнежени. Ако човек не се бори за страната си, той
заслужава по-лоша участ отколкото просто затвор.
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14.Може би циганите имат шанс да се приспособят към цивилиза-
цията, но това най-добре може да стане ако живеят в свои
собствени територии и учат в свои училища и много-много
не се смесват с българите.

15.Основният проблем, свързан с допускането на цялото населе-
ние в пълноценно участие в държавните дела (гласуване,
работа и пр.) е в това, че много голям процент от хората по
рождение са непълноценни и недееспособни.

16.Физическата работа и черният труд са предназначени за цига-
ните, тъй като съответстват на умствените им възможности.

17.Голяма грешка е да се оставят хора от малцинствата и чуж-
денци да пътуват свободно или да служат в армията, тъй
като е възможно да правят саботажи и да шпионират.

18.В съвременната кризисна ситуация, е необходимо всички
държавни служби да се заемат само от българи.

19.В общности, в които има например 1000 българи и 50 цигани,
не трябва да се харчат пари за издръжка на полицай, който
да ги усмирява. Българите трябва незабавно да се вдигнат и
да изхвърлят циганите извън пределите на селището.

20.Бежанците от войните в Югославия може да се намират в голя-
ма беда, но би било грешка да им се дава право да влизат и
да наводняват страната.

21.Многото трудности за приспособяване към живот в градовете
на турците-селяни, показват, че те трябва да се върнат там,
откъдето са дошли, веднага, щом условията позволят.

22.Хората, които повдигат въпроса и говорят, че циганите са на
същото ниво като българите и трябва да имат същите права
са крайни радикали и чрез агитацията си само разпалват
конфликти.

23.Ясно е, че германците и японците са нации, които обичат вой-
ната и се стремят към налагане на своята сила. Затова тряб-
ва, с оглед на мира за в бъдеще те да са под строг контрол.

24.Една широка програма за стерилизация би била добър начин
за очистване на обществото от престъпници и други непъл-
ноценни елементи и гаранция за спокоен живот.

25.Линчуването в южните щати на САЩ е добра практика, тъй ка-
то там има голям процент негри в много селища и служи за
възпиране срещу бунтове и размирици. Това трябва да се
прави и у нас с циганите.

26.Мексико никога няма да достигне стандарта на живот и цивили-
зованост на САЩ, поради мързела, ленивостта и изобщо
изостаналостта на мексиканците.

27.Турците, арменците и пр. малцинства, са много добри хора, но
е прекалено, когато вечерят в луксозни ресторанти, карат ху-
бави коли и ходят с български момичета.

28.Добре би било да има лимити за циганите в престижните учи-
лища, за да не се провокират амбициите им и да са равни в
последствие с българите по компетентност.

29.Тези низши групи, на които дадохме твърде много свобода и
финансова независимост, неправилно употребяват своите
привилегии и предизвикват безредици.

30.Най-лошите, безотговорни и престъпни съюзи в повечето случаи
са тези, които имат за лидери чужденци.

31.Всъщност примитивността и нецивилизоваността на циганите
проличават в тяхната музика и агресивен екстремизъм.

32.Ние харчим твърде много пари за изолирането на престъпници
и душевно болни, както и за образованието на хора, които
всъщност са неспособни за нищо.

33.Винаги ще има войни, тъй като винаги ще има раси, които се
опитват да завладеят повече, отколкото им е необходимо.

34.Много цигани стават досадни, властни и неприятни, ако не ги
държиш на мястото им.

Качества на скалата.
Надеждността е много висока по всички статистически кри-

терии: +0,86. Четните и нечетните половинки на скалите са
равностойни като диагностичен материал. Най-хомогенна е М-
субскалата (малцинства) + 0,98.

Средният резултат е както следва (Av- средна стойност;
DP - диагностична сила):

на цялата скала ......................... Av 3,92 и DP - 2,29
за субскала “Цигани” ................. Av 3,74 и DP - 2,42
за субскала “Малцинства” ......... Av 3,96 и DP - 2,58
за субскала “Патриотизъм” ....... Av 4,08 и DP - 1,80

16. СХЕМА ЗА ИНТЕРВЮ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ

Схемата е заимствана от книгата “Авторитарната личност”
[Adorno T.W., Frendel-Brunswik E., Levinson D.J., Sanford  R.N. The
authoritariah personallity. N.Y., 1950, pp. 242-255] Тук е съответно
преработена с оглед на българската специфика и някои особе-
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ности на терминологията. Включва 8 теми: (1). “Семейна среда -
социологически аспекти”; (2). “Семейни роли: личностни аспекти”;
(3). “Детство”; (4). “Секс”; (5). “Социални връзки”; (6). “Училище”;
(7). “Политика”; (8). “Раси и малцинства”.

Социологическите аспекти на семейната среда имат много
голямо значение за формирането на представите за себе си и за
другите, респективно за предразсъдъците. Някои от тях са насле-
дени и формирани в ранното детство - националност, религия,
хабитус..., но други като приятелство, членство в различни партии,
съюзи и пр. са резултат от съзнателен избор.

Персоналната система от вярвания, житейската концепция
на човека се формира под силното личностно влияние на члено-
вете на семейството. Разпределението на властта в семейството
има значение за формирането на отношенията родители-деца: по-
вече или по-малко демократични или авторитарни. Детето попада
под силното референтно влияние на родителите и роднините. То
ги има за свой идеал, подражава им. Конфликтите в семейството
определят полето на спорните проблеми и поставят детето в си-
туацията да взема страна (открито или скрито) или самото то да е
страна.

Детството е важен период в живота на човека. Тук се фор-
мират тенденции, които се развиват след това в следващия живот.
Много психологически теории са построени на тази основа. Раз-
криването на особеностите на детския период, това, което човек
е харесвал или не, вярвал или не и т.н. е една от основните задачи
на това изследване.

Секс. Основните въпроси са отправени към фазите на психо-
сексуалното развитие. Формирането на ориентациите и обектната
насоченост се проследява на психологическо ниво. Трябва да се
разкрие отношението към другия и собствения пол - надмощие
или зависимост,подчинение или експлоатация. Трябва да се раз-
крие механизмът за формиране на женствеността или маскулин-
ността.

В темата “Социално родство” се проследяват основните ас-
пекти на междуличностните отношения, в които се включва из-
следваният. Генерализираните нагласи са цел на проучването -
социалното либидо, степента на утилизация и склонност към ма-
нипулативни отношения, както и насоките на отхвърлянията. Про-
следява се историята на социабилността на индивида.

В темата “училище” се акцентира на училищния период от
живота на изследвания. Основно се проучват интересите му и ака-
демичните постижения.

В темата “политика” се получава информация за субектив-
ните нагласи по отношение на полето на политическите идеи в
страната. Проследява се процесът на формиране и персонализа-
ция на политическата ориентация на изследвания.

Предишните пунктове на анкетата са въведение в раздела
“Раси и малцинства”. Различните страни и проявления на предраз-
съдъците и изобщо на отношенията към “другите” са обект на тър-
сене. Те се разглеждат като резултат от средовото влияние и инди-
видуално развитие на човека.

По всяка от осемте теми към анкетирания се отправят преки
и косвени въпроси. Формулировките са приблизителни. Техниката
е на полустандартизирано интервю.

(1). СЕМЕЙНА СРЕДА - СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Косвени въпроси
a).Социална принадлежност на майката и бащата - раса и нацио-

налност, професия, образование, религия.
b).Принадлежност на майката и бащата към общества, съюзи и

др.; приятели на майката и бащата.
c).Социоикономически статус на родителите и прародителите (про-

фесия, образование, хабитус, социална мобилност...)

Преки въпроси
Среда

Каква е расата и националността, професията, образованието, ре-
лигията на майката и бащата.

Икономически статус
Какъв е актуалният стандарт на живот на родителите и прароди-

телите (професия, образование, жилище, кола, храна, слуги,
работят ли децата и пр.)?

Ингрупа
Какви са приятелите на майката и бащата? (От какъв социален

кръг, образование, религия, професия)
Членуват ли майката и бащата в общества, съюзи и др.
С кого майката и бащата прекарват свободното си време...

(2). СЕМЕЙНИ РОЛИ: ЛИЧНОСТНИ АСПЕКТИ

Косвени въпроси
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a). Личностни концепции за ролите на двата родителя - какви са
били и как са се изменяли по-късно; степен на критично въз-
приемане от родителите.

b).Най-важни роднини на родителите - доминират ли по-възраст-
ните над тях? доминират ли те над по-младите? Кой е най-
важният?

c).Разпределение на властта между майката и бащата - домини-
ране, подчинение, пасивност-активност и пр.

Преки въпроси
Образ на майката и бащата
Каква е личността на майката (бащата)?
Какво харесваш най-много в майката (бащата) си? Илюстрирай

специфичните черти със ситуационални примери.
Допускаш ли, че има много хора, които превъзхождат в това отно-

шение твоята майката (бащата)? Дай конкретни примери.
Кой родител имате като свой пример, кого харесвате повече, чие

влияние върху себе си считате за по-силно?
Какви са неговите (нейните) идеали, вярвания и т.н.?

Властни отношения между майката и бащата
Как са се събрали вашите родители? Кой е имал инициативата?
По какво най-много си приличат твоите родители?
По какво най-много се различават?
Кой взема решения най-често (за финанси, свободно време, дис-

циплината на децата, жилището и т.н.)?
Несъгласия в семейството, има ли спорове и кавги, на какви теми

са най-често?

Роднини
Кой роднина е най-значим за тебе, кого имате като свой пример,

кого харесвате най-много, чие влияние върху себе си считате
за най-силно?

Каква е неговата личност?
Какво харесваш най-много в него? Какви са неговите (нейните)

идеали, вярвания и т.н.? Илюстрирай специфичните черти
със ситуационални примери.

Допускаш ли, че има много хора, които го превъзхождат в това
отношение? Дай конкретни примери.

Коя (кой) е любимият ти сестра (брат)? Какво харесваш в него?
Какво е значението му за теб? За какво спориш и се караш
понякога с него?

(3). ДЕТСТВО

Косвени въпроси
а). Структура на Едиповия комплекс: основна идентификация, лю-

бов и омраза по отношение на родителите и техните сурога-
ти.(Вариантът е за момче, за момиче трябва да се промени в
съответната насока)

Каква е била тенденцията - за съпротива и противопоставяне на
бащата или на пасивност и подчинение, как се е развивала с
годините?

Как съпротивата против бащата е повлияла на Аза на детето?
Имаше ли реална идентификация с бащата? Ако не, защо не?

Бил ли е родителят много силен, много слаб отсъствал ли е
от дома и пр.

Водеше ли това до пълна удовлетвореност от отношенията с
майката?

Влияеше ли тази ранна привързаност към майката върху чувството
за сигурност и несигурност?

Имаше ли ранни признаци за амбивалентност на чувствата?
Беше ли майката реален любовен обект?
Дали понякога детето се е отъждествявало с видни личности, шам-

пиони, защитници и пр.  Или дали е възприемана като незна-
чителна, нищожна и пр. личност?

Дали тази идентификация се е свързвала с майката?
Женственост? По какъв начин: като сублимация, като свръхкомпен-

сация...?
б). Каква е била пред-Едиповата  фиксация и кога е започна-

ла?Сублимация срещу формираща реакция, проекция и т.н.?
Хомосексуализъм? На какво ниво?
в). Пасивност: приемане от Аза или потискане и свръхкомпенси-

ране?
г). Реакция на наказанията: страх от загуба на любовта, довеждане

до състояние на интроспекция и разбиране на ситуацията...
страх от власт и от нарушение на дисциплината (детайли за
дисциплината и наказанията)

д). Какво е нивото на интернализация на Свръхаза? Дали основ-
ната тенденция е за запазване на нормалната психика или
на неврози? Има ли и какви са психопатичните тенденции?

Преки въпроси
Пред-Едипов период

Какво харесваш в детството?
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Спомняш ли си за детството си с удоволствие?
Кое е било най-приятно?
Кой е най-ранният ти спомен?
Изпитваш ли желание да се грижиш за всички деца?
Ти, както всеки човек имаш понякога лоши сънища; дали те са

свързани с твоето детство?

Едипов период
Кой от твоите родители считаше за най-близък преди да навършиш

6 години?

Суперего и реакция на дисциплината
Какъв беше на 10, 16, 25, сега? Кога смятате, че ще завърши или

е завършила тази промяна?
Удовлетворени ли сте като цяло от взаимоотношенията си с вашия

баща?
А от отношенията с вашата майка?
Какви са основните поводи и теми на спорове с тях?
Какво считаха вашите родители, че е прилично и допустимо за

техните деца?
Каква беше представата на вашите родители за дисциплината в

семейството?
Кои от елементите на дисциплината най-много не ви допадаха?

Защо? От какво ви беше най-много страх: от физически на-
казания или от загуба на любовта на родителите?

Как родителите ви реализираха дисциплината в семейството?
Кое е главното в дисциплината?

Как и кои други хора повлияха на вашето развитие?
(4). СЕКС

Косвени въпроси
Кои са главните му представи за сексуалността?
а). Възрастови периоди, зрелост, хетеросексуални нагласи?
б). Ако не, какво (промискуитет, кръвосмешение, безразборност;

експлоатация на другия пол; зависимост от другия пол;
деградация, насилие над другия пол; издигане на другия пол
в култ; отхвърляне на другия пол; хомосексуализъм и пр.)

в). Хетеросексуални взаимоотношения: степен на ограничение,
степен на удовлетвореност и неудовлетвореност, степен на
страх от секса, степен на присъствие на любов в секса...?

Преки въпроси
Откъде почерпихте своите представи за секса?
Кое е най-ранното сексуално преживяване, за което си спомняте?
Какво е значението на секса за семейството?
Какви затруднения от този характер срещате в семейния си живот?
Случвало ли ви се е да срещате хомосексуалисти при пътуванията си?

(5). СОЦИАЛНИ ВРЪЗКИ

Косвени въпроси
а). Степен на отхвърляне: морал, арогантност-индивидуализъм.
б). Роля на съображенията за утилитарност (статус, власт, конвен-

ционалност, поддаване на манипулация и експлоатация, на-
гласи за лидерство-водимост и пр.)

в). Степен на социално либидо: отзивчивост, включеност в ингру-
пата срещу “чуждите” и т.н. (Случаи на отхвърляне или озо-
ваване в ситуацията на изкупителна жертва? Случаи в юно-
шеството на участие в девиации под влиянието на нагласи,
свързани с “груповото суперего”? Ритуали, братства по кръв,
тайни, йерархии и пр. Колко често младежът се е чувствал
противопоставен на другите?)

г). Тип на социалното либидо: задълбочено “интер” или повърх-
ностна социабилност?

Преки въпроси
Утилитаризъм

Колко важни са приятелите във вашия живот?
Какво важно за теб може де получиш от приятелите си?

Социално либидо
Какво те привлича в троите приятели?
Как избираш приятелите си?
Какво ти прави удоволствие да вършиш с приятелите си? (Дай

детайли, как го правите...)
Можеш ли да кажеш, че имаш много верни приятели, или малко,

или нещо средно...?

Отхвърляне
Дали намираш другите хора за много неприятни, дразнещи, без-

покоящи, нападащи и пр.?
Членувал ли си в младежки групи, общества, банди?
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(6). УЧИЛИЩЕ

Косвени въпроси
Доминиращи интереси и ценности: степен на приемане - чувствено

и интелектуално на ценностите и интереси към анти-удовол-
ствия, анти-интелектуализъм и наблягане на механично-ма-
нипулативните властни ценности?

Преки въпроси
Ценности

Как се справяше в училище?
Кои са най-високите ти постижения?
Кои хора в училище харесваше най-много? Кои бяха пример за

теб?
По какъв начин влияеха върху теб?
Кои хора в училище харесваше най-малко? Защо не ги харесваше?

(7). ПОЛИТИКА

Косвени въпроси
а). Реакционизъм-консерватизъм-либерализъм-радикализъм; наг-

ласи, свързани с труда-бизнеса-държавата-правителството;
демократични-антидемократични тенденции.

б). Персонализация.
в). Информираност и интереси.
г). Патерналистка идентификация (следване на родителските цен-

ности) или противопоставяне в политическата нагласа?

Преки въпроси
Базисни въпроси

Какво мислиш за политическите тенденции в България днес?
Кои са основните проблеми на България днес?
Какви са перспективите за бъдещето на България?
А на света?
Каква е представата ти за демокрацията?
Каква е представата ти за идеалното общество?
Какво мислиш (знаеш) за синдикатите?
Каква е представата ти за правителството и държавната админи-

страция?

Персонализация
Какво мислиш за човек, който гласува на изборите?

Кои групи имат най-силно влияние в политиката?
Как го правят?
Кое е най-застрашаващо за теб в дейността на правителството?
Какво трябва да се направи в това отношение?

(8). РАСИ И МАЛЦИНСТВА

Косвени въпроси
а). Мнения

1.Каква е в общи линии спецификата на предразсъдъците? (Кои
аутгрупи се отхвърлят? Кои аутгрупи имат особена ценност?
В какво се състои разликата между двата типа аутгрупи?)

2. Какви са основните характеристики на главните аутгрупи (власт,
секс, придобивки, морал...)?

3.Какви стереотипи са характерни за аутгрупите? (фрази, сигурност
и категоричност, повтаряне на подобни проекции, изключе-
ния).

4.Това основа ли е за расистки теории (основно свързани с елими-
ниране, доколко е възможно да се модифицират)?

б). Нагласи
1.Степен и форми на враждебност (приятелство) към аутгрупите?

Степен на съзнателност? На несъзнателност? Колко често и
как се проявяват спрямо другите? Спрямо самия себе си?
Колко често се случва да се прикриват зад псевдодемокра-
тична фасада?

2.Степен и форми на агресивност  към аутгрупите? (или желание
за агресия) Дали нагласата се проявява в преследване, актив-
на дискриминация или сегрегация или само изключване? Да
се посочат специфични проявления на поддръжка на анти-
демократичните тенденции, както и типа и степента на псев-
додемократичната фасада.

3.Степен и природа на вътрешния конфликт спрямо предразсъ-
дъците? Какви сили противостоят на предразсъдъците? (нап-
ример, рационалност, почтеност, съчувствие, християнски мо-
рал на не агресивност...)

в). История: формиране на мненията и нагласите
1.Патернални (родителски) мнения, нагласи и възпитание (също

приятели и роднини)?
2.Религия, обучение?
3.Значима групова принадлежност?
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4.Опит с хора от малцинствени групи; в каква степен предразсъ-
дъците са функция от фрустрация?

г). Ингрупови чувства и настроения: главното?
д). Терапия

Какви терапевтични техники биха били ефективни за борба с пред-
разсъдъците?

Преки въпроси
а). Мнения
Основни

Какво мислиш за проблемите на малцинствените групи в тази стра-
на? Турският проблем? Ромският проблем?

Кой е най-важният от всичките проблеми на малцинствата?
Коя малцинствена група поражда най-много проблеми в тази стра-

на?
Коя малцинствена група (раса) е най-малко привлекателна за теб?

Защо не ги харесваш?

Стереотипи
Какво можеш да кажеш за турците (ромите)? С какво се различават

от останалите хора? Кои са най-характерните им черти?
Харесва ли ти, че турците (ромите)  се увеличават? Ако не, защо?

Влияние
Как мислиш, дали турците (ромите) представляват заплаха още

от момента на раждането си?
Някои хора мислят, че турците (ромите) имат твърде силно влияние

в тази страна, какво би казал ти? Как е в твоя регион? Какво
правят? Какви придобивки получават?

Мислиш ли, че турците (ромите) биха взели страната на България
при една бъдеща война?

Мислиш ли, че турците (ромите) са политическа сила за България?

“Изключения”
Има ли изключения от основната насока? Какво мислиш за това?
Срещал ли си добри турци (роми)?

“Промяна”
Мислиш ли, че турците (ромите) ще претърпят промяна или завина-

ги ще си останат такива, каквито са сега и каквито са били
винаги?

Ако считаш, че ще се променят, в каква насока?

б). Нагласи
Основни

Какво би трябвало да се направи с турците? (Аналогично за всички
останали)

Преследване
Какви подобни действия, на които ти си бил свидетел, са били

предприети спрямо хора или групи?
Колко интензивни и широки по обхват са били? Доколко са оправ-

дани?
Какво мислиш за това, което Хитлер е направил?
Какво бихте направили вие, ако имате проблемите на Хитлер?
Как мислите, съществуват ли подобни проблеми днес?
По-добре или по-зле би било, ако се унищожат (изселят) турците

(ромите)?
Трябва ли Съдебната система да предприеми крайни мерки за

решението на проблемите с турците (ромите)?
Какви трябва да са тези мерки?
Някои хора мислят, че турците трябва да се изгонят в Турция, а

който остане, да се претопи в българския етнос; какво мислиш
за това? Ако това стане, трябва ли да се конфискува собст-
веността им полза на държавата?

Би ли приел такива пари или вещи?

Дискриминация
Трябва ли да се отстранят турците (ромите) от важни позиции в

обществото?
Дали присъствието на турците (ромите) на определени постова

поражда проблеми?
Трябва ли да се въведат квоти за турците (ромите) за образование

и професии?

Сегрегация
Трябва ли да се допускат турците (ромите) да живеят заедно с

българите? Какво мислите за гетата?

Изключване
Трябва ли българите и друговерците да се смесват социално?
Какво мислиш за смесените бракове на българи и друговерци?
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“Възражение”
Искаш ли посочените по-горе мерки да се приложат спрямо всички

турци (роми)? Би ли се разграничил?

в). История
Какъв е първият ви спомен от турците (ромите)?
Какъв персонален опит имаш при общуването с турците (ромите)?
Имаш ли противоречив опит? (“за” и “против”)
Определящи ли бяха нагласите на твоите родители определящи

за формирането на отношението спрямо турците (ромите)
или го формира сам?

Имаш ли някакви особености в разбирането ти за турците (роми-
те)?
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