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SUMMARY: There are 34 research tool for children in the family, grouped  in six
categories.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА С Е-
МЕЙСТВОТО

РСС – РИСУНКА НА СВОЕТО СЕМЕЙСТВО.  Рисувателната методика
„Нарисувай своето семейство“ [ 1; 3; 19] е широко известна и прилагана в диагно с-
тиката на семейството с цел да се разкр ие представата на детето за неговото с е-
мейство, начинът по който преживява и възприема своето място в него, отношен и-
ето на детето към семейството като цяло и към отделни негови членове, ка кто и
някои психологически особености на из следваното дете.

Интерпретацията на детската рисунка [ 4] се базира на нейните формални и
съдържателни характеристики. Прави се оценка на общото впечатление от рису н-
ката (по Таблица на Кох), Анализ на структурата на рисунката; Разп оложение на
рисунката върху листа; Размери на изобр азените обекти; Характеристика на лин и-
ите; Форма и насоченост на лини ите; Анализ на използваните цветове; Анализ на
процеса на рисуване; Анализ на изразните средства; Анализ на перс онажите.

ОЖС - ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТА В СЕМЕЙСТВОТО. Модифика-
ция на методиката на Т.Шрайбер [2] и позволява да се оцени съвкупната диспоз и-
ция на изследваното лице към семейството. Представлява 8 айтемов въпросник,
оценяван по 5 степенна Ликерт скала (ЛС) за съгласие. Изчислява се коефициент
на отношението към живота в семей ството.

RPS – RELATIONSHIP WITH PARENTS SURVEY.  Разработен от R.Beazer
[7]. Съдържа 33 въпроса: социално-демографски; отношения на детето с баща му;
отношения на детето с майка му; възможни насоки на изменения на взаимоотн о-
шенията с родителите; бюджет на времето през вчерашния ден (работен, учебен) от
гл.т. на съвместните дейности с родителите ; бюджет на времето през последния
почивен ден от гл.т. на съвместните дейности с родител ите.

BAFRT - BENE-ANTHONY FAMILY RELATIONS TEST. Проективен тест
за оценка на възприятията на детето на семейните отношения. Разработен е от
E.Bene и J.Anthony през 1957 г. [8] Има няколко ревизии – 1976, 1978, 1985, също и
модифициран вариант на И.М.Марковски . Тестът представя семейството през по г-
леда на детето. Известен е и с абревиатурата FRT (Family Relations Test).

Стандартният вариант на теста се състои от две части:
І част – Всяко дете прави рисунка на своето семейство. Освен това има р и-

сунка на човек, който се нарича “Господин Никой”.
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 ІІ част – След като рисунката е готова и са нап равени необходимите пояс-
нения, на детето се предлага да играе на поща. Изследващият показва набор от
писма, които детето в ролята на пощальон трябва да “разнесе” на членовете на св о-
ето семейство т.е. да сложи “писмата” върху рису нката около всяка фигурка на
членовете на семейството.

Изследващият отбелязва на специална бланка, за кого е адресирано всяко
послание. Регистрират се и подлежат на анализ чувствата: слаби -силни; положи-
телни-отрицателни; излизащи от детето - насочени към детето.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГН ОСТИКА НА ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА УЧ И-
ЛИЩЕТО

РШ – РИСУНОК ШКОЛЫ. Използва се за определяне на отношението на
детето към училището и нивото на училищна трево жност. [26]

Рисува се с цветни моливи на лист хартия. Емоционалното отношение към
училището и ученето се оценява по 3 показателя - цветовата гама, линиите и хара к-
тера на рисунката, сюжета на рисунката.

ХУВР - ХОРОШИЕ ЛИ УЧИТЕЛЯ У ВАШЕГО РЕБЕНКА?. Съдържа 20
айтема [16]. Той се отнася до форми на поведение на учителите, които детето оц е-
нява като  ясно изразени (+) и несъществуващи (-) по дадения предмет, т.е. оценк а-
та ес отнася до определен учител.

ООПК - ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКА С КЛАССОМ.  Анкетата
включва 14 съждения, към които има по 3 алтернативни варианта на отговор. Вс я-
ка алтернатива съответства на опред елен тип възприятие на класа: индивидуалис-
тично - пречка (заплаха) за своята дейност или се отнася към не го неутрално;
прагматично – класът се възприема като средство за достигане на индивидуални
цели; от гледна точка на полезност; колективистично – самостоятелна ценност.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕТЕТО
BASC – BEHAVIOR ASSESSMENT SYSTEM FOR CHILDREN.   Разработ-

ка на Reynolds и Kamphaus (1992). Оценява детето на възраст 4 -19 г. в три насоки:
адаптивно, емоционално и поведенческо функциониране.  Съдържа 148 айтема,
съчетани с ЛС. Скали: адаптивно поведение - адаптируемост, лидерство, социални
умения, учебни умения; екстернализирано поведение - агресия, хиперактивност и
поведенчески проблеми; интернализирано поведение - безпокойство, депресия и
самоизолация.

BES – BEHAVIOR EVALUATION SCALE.  Разработка на S. McCarney,
J.Leigh, T.Arthaud  (1990). Има няколко ревизии и кратка форма. [ 24]. Предназна-
чена е за оценка на деца на възраст 4 -19 г. с проблемно поведение (хиперакти вни,
хиперемоционални). Има училищна и домашна версии. Включва 54 айтема. Ска-
ли: Учебни проблеми, Междуличностни затруднения,  Неподходящо повед ение,
Нещастие/депресия, Физически симпт оми/страхове.

BPI - BEHAVIOR PROBLEMS INDEX. Разработка на J.L.Peterson и N.Zill
(1986) [14]. Включва 17 айтема (поведенчески проблеми), предлагани за самооце н-
ка за честотата на проявление през последната година, полугодие, месец.

BRP – BEHAVIOR RATING PROFILE.  Конструиран от L.Brown и
D.Hammill (1990). [25; 18]. Има 3 версии. Батерия от 6 нормирани инс трумента,
измерващи детското (6-18 години) поведение вкъщи, на училище и в междули ч-
ностните отношения от позициите на ученика, съучениците му, родителите и уч и-
телите. Разкрива поведенчески, ем оционални, личностни и социални проблеми.
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CBCL-P – CHILD BEHAVIOR CHECKLIST–PARENT REPORT.  Разра-
ботка на T.M.Achenbach и C.Edelbrock [ 5; 6]. Стандартизиран инструмент за опис а-
ние на 113 проблемни поведения на  децата на възраст от 2 -3, 4-5, 6-11, 12-18 г.

ECBI - EYBERG CHILD BEHAVIOR INVENTORY . Измерва поведенчес-
ките проблеми на деца на възраст 2 -16 г. Автори са S.M.Eyberg и A.W.Ross (1978)
[12]. Съдържа 36 айтема. Родителите оценяват наличието и интензивността на с ъ-
ответния проблем.

BRIEF – BEHAVIOR RATING INVENTORY OF EXECUTIVE FUNC -
TION. Разработка на G.Gioia, K.A.Espy, P.Isquith (1996, 2003) [28; 17] Предназна-
чен е за деца от предучилищна възраст (2 -6). Измерва начина, по който се реализ и-
ра изпълнителската функция на детето в ежедневното му поведение. С ъдържа 86
айтема, свързани с 8 скали: Забрана, Изменение, Емоционален контрол, Работна
памет, Планиране/организираност, Забраняващ самоконтрол, Гъвкавост, П о-
раждащо се метапознание. Обединени са в два по -широки индекса: Регулация на
поведението (3 скали) и Метапозанние (5 скали).

Съдържа и две скали за валидност : Несъгласуваност и Негативизъм .

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ
CBCL – CHILD BEHAVIOUR CHECKLIST . Разработен, за да опише в

стандартизиран формат социалната компетентност и проблемите в поведението на
децата на 4-18 г. Автори са T.Achenbach и C.Edelbrock (1991). Предназначен е за
родителите. Състои се от 118 айтема, свързани с проблемно поведение, съчетани с
3-степенна скала за истинност. Има и 20 айтема за оценка на социалната компете н-
тност – за участието на детето в спортни състезания, хоби, игр и, учебни дейности,
детски организации, стопански дейности, дружба и л юбов и пр.

CPSCS – CALIFORNIA PRESCHOOL SOCIAL COMPETENCY SCALE .
Разработена от S.Levine, F.Elzey, M.Lewis  (1969) [ 13]. Служи за измерване на со-
циалната компетентност на деца на възраст 2,5 - 5,5 години. Съдържа 30 айтема,
които са образци критични форми на соц иално поведение.

ESBS – EARLY SCHOOL BEHAVIOR SCALE. Разработка на C.B.Caldweli
и R.C.Pianta (1991) [9]. Представлява 43-айтемов инструмент съдържащ полож и-
телни и отрицателни форми на поведение в предучилищна възраст. Оценява ст е-
пента на социална компетентност. Има три скали: компетентност, поведенчески
проблеми и тревожност .

SAC – SOCIAL ATTRIBUTES CHECKLIST. Предназначен за оценка на
детската социална компетентност. Разработка на D.McClellan и L.Katz [20; 23].

Чеклистът съдържа признаци на социално поведение на детето, които се о т-
читат, ако са типични за него. Скалите са три: Индивидуалност, Социални умения,
Отношения с връстниците.

SSRS – SOCIAL SKILLS RATING SYSTEM. Автори са F.Gresham и S.Elliot
(1990) [15] Системата е предназначена за деца във възраст 3 -18 години. Скали:
Социални умения – кооперация, емпатия, асертивност, самоконтрол, отгово р-
ност; Проблемно поведение – екстернализирани проблеми (агресивни дейс твия и
слаб самоконтрол); интернализирани проблеми (печал и тревожност); хипера к-
тивност (нервност, импулсивност); Академична комп етентност.

CABS - CHILDREN'S ASSERTIVE BEHAVIOR SCALE.  Разработена от
L.Michelson и R.Wood (1982). Предназначена за изследване на социални ситу ации,
в които се проявяват специфични социални умения (компетентност) на дец ата.
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТНИ ОСОБЕНОСТИ
BASES – BEHAVIORAL ACADEMIC SELF -ESTEEM.  Разработка на

S.Coopersmith и R.Gilberts (1982) [ 10]. Оценява чувството за собствено достойнство
на 4-12-годишни деца по отношение на участието им академични дейности в кла с-
ната стая.

OSIQ - OFFER SELF-IMAGE QUESTIONNAIRE.   Разработен от D. Offer
(1982). 130 айтемов въпросник, съчетан с 6 степенна Л С. Служи за изследване на
самооценка (Аз-концепция) на юношите. Скали: Контрол на импулсите, емоци о-
нален тон, образ на тялото, социални отношения, сексуални нагласи, семейни о т-
ношения, изкуство, образователни/професионални цели,  емоци онално здраве,
приспособяване към възрастните, идеализъм.

RSES – ROSENBERG SELF-ESTEEM SCALE. Разработка на F.Rosenberg
(1960-1985). [21] Скалата съдържа 10 айтема, оценявани с 4 степенна ЛС. Чувство-
то за собствено достойнство е положителна или отрицателна ориентация спрямо
себе си; оценка на своите действия или ценности. Това е само един компонент на
Аз-концепцията, която според Розенберг включва още и самоуважение, себеефе к-
тивност или майсторство и себеидентичност.

SEI – SELF-ESTEEM INDEX.  Автори са L.Brown и J.Alexander (1991) [28].
Предназначен е за възраст 7-18 години. Съдържа 80 айтема с 4 степенна ЛС за
оценка на верността. Скалите са четири: Възприемане на приемането от страна
на семейството, Възприемане на академичната компетентност, Възприемане на
статуса си сред връстниците, Възпр иемане на личната сигурност.

AAMD – ADAPTIVE BEHAVIOR SCALE.   Създадена през 1975 г. от
K.Nihira, R.Foster, M.Shellhaas, H.Leland [22]. Предназначена за деца с интелект у-
ални задръжки. Измерва детското адаптивно поведение - индивидуална независи-
мост и социални умения. Две версии: School Edition (ABS -S:2) и Residential and
Community Edition (ABS-RC:2) – за възрастни (родители). Отбелязват се симпт оми,
характерни за детето. Първата част обхваща 10 области на поведение: Независимо
функциониране, Физическо развитие,  Икономическа дейност, Езиково развитие,
Професионална дейност, Домашна дейност, Числа и време, Самоуправление, О т-
говорност, Социализация. Втората част оценява неадаптивното поведение в 8 о б-
ласти: Силово и антиобществено поведение, Непокорно поведение, Екс центрично
и самооскърбително поведение, Ненадеждно поведение, Затваряне в себе си, Ст е-
реотипно и хиперактивно поведение, Неподходящо телесно поведение, емоциона л-
но неуравновесено поведение.

Отчитат се 5 фактора: Персонална самостоятелност, Общностна самос то-
ятелност, Персонална / социална отговорност, Социално регулиране, Персонално
регулиране.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ДЕПРЕСИЯ, ТРЕВОЖНОСТ,
СТРЕС

Н-Т-Р – РИСУНКА НА КЪЩА, ДЪРВО, ЧОВЕК . Тестът  «Къща, дърво,
човек» (Тест на Дж. Бак) [26] е проективен и служи за диагностика на специфични
психични състояния. Емоционалната реакция на изследвания най -често представ-
лява отношение към обект или предмет, пряко или символично присъстващ в ри -
сунката. Смята се, че рисунката на къща, дърво и човек е своеобразен автопортрет
на човека, т.е. в своята рисунка той представя тези черти на обектите, които в е дна
или друга степен са значими за него.
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Качествен анализ на рисунките се провежда с отчитане на тех ните формални
и съдържателни аспекти (за всяка по отделно по определен каталог).

Симптомокомплекси: Незащитеност, Загриженост, Недоверие към себе си,
Чувство за непълноценност, Враждебност, Конфликтност (Фрустрация).

Освен в пълния му вид, съществуват и частични варианти на теста: „Рисунка
на човек (Тест на К.Маховер) [ Ib.] и „Рисунка на дърво” [Ib.]

ШЛТ - ШКАЛА ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ. Автор е А.М. Прихо-
жан (1980-1983) [19] на основата на „Шкала социально -ситуативной тревожности
Кондаша” (1973). Съдържа 30 айтема, оценяван и по 5 степенна ЛС приятно-
неприятно. Скали: тревожност, свързана с училището; тревожност, свързана с
междуличностните отношения; самооценъчна тревожност.

SCAS – THE SPENCE CHILDREN'S ANXIETY SCALE.   Разработка на
S.H.Spence (1997) [27]. Предназначена е за оценка на детската тревожност. Има
детски вариант (SCAS for children) с 45 айтема: 38 айтема с 4 степенна Л С за често-
та и 7 в скала за социална желателност, Има вариант за родит ели (SCAS for parents)
– 39 айтема. Скали: Паника и агорафобия (страх при напу скане на дома); Социал-
на тревожност; Страх от изолиране; Генерализирана тревожност; Натрапчиви
идеи;  Страх от физическа вреда.

CDI – CHILDREN’S DEPRESSION INVENTORY. Методика за изследване
на депресивни симптоми на деца на възраст 7 -17 години. Автор  е M. Kovacs
(1992). Представлява 27-айтемова конструкция (10 айтема в късата форма). Скали:
Негативно настроение; Хедонистичен капацитет; Вегетативни функции; Сам о-
оценка; Междуличностни отнош ения.

CDS – CHILDREN’S DEPRESSION SCALE.   Разработена от M.Lange и
M.Tisher през 1978 за идентификация на депресирани деца. Има 6 скали: емоцио-
нален отговор, социални проблеми, чувство за собствено достойнс тво, мисли за
собствени болести или смърт, вина, удоволствие .

 Децата под формата на игра изпращат по пощата отговори те си в една от
петте пощенски кутии: много правилно, правилно, не зная / не съм уверен, непр а-
вилно, съвсем неправилно. Използва се и за диагностика на родителите.

CES-D - CENTER FOR EPIDEMIOLOGICAL STUDIES DEPRESSION
SCALE. Разработка на G.M.Devins и C.M. Orrne (1985). [11]. Съдържа 12 айтема
оценявани по скалата никога -винаги и е насочена към измерв ане на депресивна
симтоматика.

SIPA – STRESS INDEX FOR PARENTS OF ADOLESCENTS. Разработка на
P.Sheras и R.Abidin (1998) [28] Предназначен е за анализ на възмож ните области на
напрежение в родителско-юношеските (11-19 г.) отношения.

Юношески скали: Подтиснатост/емоционална лабилност, Социална из о-
лация / Отдръпване, Делинквентност/Антисоциалност, Отказ от достиж ения
или упорство.

Родителски скали: Житейски ограничения, Отношения със съпруга / пар т-
ньора, Социална  алиенация, Некомпетентност / вина

НЖ - РИСУНКА НА НЕСЪЩЕСТВУВАЩО ЖИВОТНО . Рисувателна
методика,  използвана за оценка на нивото на тревожност и самооценка на малк ите
ученици.  Детето рисува несъществуващо  животно с молив на лист хартия и го н а-
зовава с измислено име. [26]

Интерпретация: анализират се положението на рисунката на листа; центра л-
ната смислова част на фигурата (глава, уши); носещата, опорна част на фигурата
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(крака, лапи); части възвишаващи се н ад нивото на фигурата (крила, допълните лни
крака, пипала, пера); контур на фигурата; название.

CAST – CHILDREN OF ALCOHOLICS SCREENING TEST. Алкохолизмът
в семейството е фактор за неговата дисфункционалност. Тестът е разработен от
Jones (1981), за диагностика на състоянието на деца и възрастни, живеещи или ж и-
вели с алкохолици. Състои се от 30 айтема, оценяващи възприятията, отнош енията,
чувствата и опита от живота с алкохолици.
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