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1. “САМОЧУВСТВИЕ, АКТИВНОСТ,
НАСТРОЕНИЕ” (САН)

Методиката е разработена в Санкт-Петергбургската военно-
медицинска академия [Леонова, А.Б. Психодиагностика функцио-
нальных состояний человека. М., 1984]. Представлява система
от оценъчни скали на принципа на оценъчната биполяризация (от
+3 до -3). Оценяват се три показателя (скали):

Самочувствие - айтеми N 1,2,7,8,13,14,19,20,25,26.
Активност - айтеми N 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28.
Настроение - айтеми N 5,6,11,12,17,18,23,24,29,30.
По всяка скала се получава сумарен показател, който раз-

делен на 30 дава оценка в диапазона от +1 до -1. Може да се
изчисли и общ показател като средно аритметичен на трите частни
показателя.

От изследваните се иска да оценят своето състояние в мо-
мента на проверката.

Съдържанието на въпросника е следното:
(1).   Добро самочувствие.........Лошо самочувствие
(2).   Чувствам се силен............Слаб
(3).   Пасивен.............................Активен
(4).   Малкоподвижен................Подвижен
(5).   Весел................................Тъжен
(6).  Добро настроение................Лошо настроение
(7).  Работоспособен...................Разбит
(8).  Пълен със сили...................Обезсилен
(9).  Бавен.................................Бърз
(10). Бездеен.............................Деен
(11). Щастлив.............................Нещастен
(12). Жизнерадостен..................Мрачен
(13). Напрегнат...........................Отпуснат
(14). Здрав................................Болен
(15). Безучастен.......................Увлечен
(16). Равнодушен.....................Развълнуван
(17). Възторжен.........................Унил
(18). Радостен...........................Печален
(19). Отдъхнал...........................Уморен
(20). Свеж................................Изтощен
(21). Сънлив.............................Възбуден
(22). Желая почивка...................Желая работа

(23). Спокоен..............................Загрижен
(24). Оптимистичен.....................Песимистичен
(25). Издържлив.........................Неиздържлив
(26). Бодър................................Вял
(27). Трудно съобразявам..........Леко съобразявам
(28). Разсеян...............................Внимателен
(29). Пълен с надежди................Разочарован
(30). Доволен...............................Недоволен

2. «ОЦЕНКА НА НАСТРОЕНИЯТА»

Методиката е предназначена за оценка на моментното на-
строение, а в определен смисъл и на емоционалното състояние
като цяло чрез анализ на отговорите на опосредстващи въпроси
[Марищук,В.Л. и др. Методики психодиагностики в спорте. М.,
1984.] Отговорите са от типа «да» - «не» (противоположно чувство),
в зависимост от преобладаващото в момента настроение.

 Настроението се диагностицира като еуфорично, астенично
и нормално (нито астенично, нито еуфорично).

Скалите са  две:
Астенично състояние - състояние на психофизическа не-

достатъчност. Изразява се в раздразнителност, повишена емоцио-
нална ранимост, намалена работоспособност, бърза уморяемост,
трудности в концентрацията, нарушения на паметта. Отчита се по
1 точка при отговори “ДА” на въпроси N 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13,
14, 15,18,19, 20  и “НЕ” на N 1, 6, 8,12,16,17, 21.

Еуфорично състояние - състояние на безпричинно добро
самочувствие, абнормна веселост, неадекватно възторжена оцен-
ка на събитията. Отчита се по 1 точка при отговори “ДА” на въпроси
N 1, 6, 8, 12, 16, 17, 21 и “НЕ” на N 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
18, 19, 20.

Отчетите по двете скали са противоположни: значещият
отговор по едната не е значещ по другата. Възможни са следните
комбинации, като при астеничното и еуфоричното състояние пос-
ледователността отляво - надясно означава нарастваща сила:
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Следва самият въпросник:
(1). Чувствам се изключително бодър.
(2). Съучениците (колегите) ми много ми омръзнаха.
(3). Изпитвам някакво тягосно чувство.
(4). По-скоро бих искал да изпитам чувство на покой.
(5). Да бяха ме оставили на мира, да не ме безпокоят.
(6). Състоянието ми е такова, че образно казано, мога да преобръ-

щам планини.
(7). Беседата с изследователя ми е неприятна, предизвиква чув-

ство за неудовлетвореност.
(8). Удивително настроение! Иска ми се да пея, да танцувам, да

целувам всеки срещнат от радост!
(9).Край  мен има много хора, които могат да ми причинят зло. От

всеки човек може да се очаква некрасива постъпка.
(10).Всички сгради наоколо ми се струват удивително неудачно

построени.
(11).На всеки срещнат съм готов да кажа някаква грубост.
(12).Вървя радостно, не чувствам под краката си земята.
(13).Никого на ми се иска да видя, с никого не искам да

разговарям.
(14).Настроението ми е такова, че ми се иска да кажа: «Вървете

по дяволите!»
(15).Иска ми се да кажа: «Престанете да ме безпокоите! Оставете

ме на мира!»
(16).Всички хора без изключение ми се струват извънредно благо-

желателни и добри. Всички са ми симпатични.
(17).Не виждам пред себе си никакви трудности. Всичко е леко!

Всичко е достъпно!
(18).Моето бъдеще ми се струва много печално.
(19).Може и да е и по-лошо, но това рядко се е случвало.
(20).Не вярвам даже на най-близките си хора.
(21).Колите преминават рядко по улицата, но ги приемам като при-

ятна музика.

3. ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ТРЕВОЖНОСТТА НА Ч. СПИЛБЪРГЪР

Към най-важните параметри на психическите състояния на хо-
рата спадат тревожността и свързаната с нея напрегнатост. Тре-
вожността е чувство на емоционално напрежение, на очаквани
възможни неприятности и безпокойство, неопределен страх от не-
що, което може да се случи; отрицателно дифузно емоционално съ-
стояние на напрежение и готовност за реагиране на опасност, проя-
вяваща се в чувства на несигурност, безпомощност, опасения, въл-
нения и др. подобни. Симптомокомплексът тревожност има поз-
навателни (когнитивни), емоционални (емотивни), установъчни (ко-
нативни) и моторни (в т. ч. и вегетативни и физиологични) компоненти.
От тях решаваща роля играят когнитивните фактори (когнитивната
оценка и след това преоценка на опасността).

Тревожността определя индивидуалната чувствителност към
съревнователен стрес. Като черта на личността характеризира сте-
пента на склонност към страх. Тревожността най-често е свързана с
очакване на социалните последствия от успех или неуспех.

Съществуват няколко теории за тревожността. Тя се разглеж-
да като състояние, свойство (черта) на личността и като емоционален
процес. Концепциите за тревожността като състояние (S - тревож-
ност) и черта (Т - тревожност) бяха въведени за пръв път от
Р.Б.Кетъл и доразвити от Ч.Спийлбъргър.

Тревожността като личностна черта (Т - тревожност) отразява
относително устойчивата индивидуална склонност, диспозиция към
изпитването на тревожно състояние, определена от оценъчните и пре-
оценъчни когнитивни механизми, както и в спонтанния избор на
формата и динамиката на включените зaщитни механизми.

Въпросникът STAI (State - Trait Anxiety Inventory) е разработка
на Ч.Спийлбъргър от Университета в Южна Калифорния - Тампа.
Въпросникът измерва тревожността и като свойство на личността, и
като емоционално състояние - двете основни значения на понятието
тревожност. Той е адаптиран за български условия от Д.Щетински и
И.Паспаланов през 1989 г. за възраст над 13 години на изследваните
[Щетински,Д.,И.Паспаланов. Методическо пособие за работа с
българската форма на въпросника за оценка на тревожността на
Ч.Спилбъргър (STAI - форма Y).С.,1989].

Въпросникът съдържа две отделни скали за измерване на тре-
вожността като състояние и като черта, кото са отпечатани на
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двете страни на един и същ лист за отговори.
Скалата за S - тревожност (STAI - Form Y-1) съдържа 20

твърдения, които по инструкция оценяват как изследвания «се
чувства в този момент», но може да се използва и с променена
инструкция - насочена към миналото или бъдещето. Той оценява:
чувството за опасност, напрежение, нервност и  безпокойство.

Скалата за Т - тревожност (STAI - Form Y-2) съдържа 20
твърдения, които по инструкция оценяват как изследвания «се
чувства изобщо». Използва се за диагностика на невротичност,
депресия, при професионален подбор и др.

Изследването по S - скалата се провежда първо, следвано
от Т - скалата, но може да се използва и само едната форма,
според задачите на изследването.

Оценяването става като по всеки айтем се приписва бал 1-
4 точки.

Оценка 4 точки индикира наличие на високо равнище на
тревожност при 10 айтема от S - скалата и 11 айтема от Т - скалата:

S - тревожност: 3,4,6,7,9,12,13,14,17,18.
Т - тревожност: 22,24,25,28,29,31,32,35,37,38,40.
Айтемите, говорещи за липса на тревожност, чийто

оценъчни балове са обърнати за S и T - скалите са:
S - тревожност: 1,2,5,8,10,11,15,16,19,20.
Т - тревожност: 21,23,26,27,30,33,34,36,39.
Събират се баловете по двете скали, като не се забравя,

че при половината от айтемите баловете са обърнати. Общият
резултат е от 20 до 80.

Ако не се отговори на 1 или 2 айтема, общият сбор се кори-
гира, като се прибавя средното (закръглено) от попълнените айте-
ми. При неотговори на повече от 2 айтема, резултатът не бива да
се приема като валиден.

Нормите за българска популация по двете скали са както
следва.

За скалата S:
за ученици -     мъже (Av =37,8; SD=9,7)

    жени (Av=41,3; SD=10,6)
за възрастни - мъже (Av=41,1; SD=10,4)

    жени (Av=45,5; SD=11,5).
За скалата T:
за ученици -     мъже (Av=40,4; SD=8,5)

    жени (Av=45,7; SD=9,7)
за възрастни - мъже (Av=43,7; SD=9,1)

    жени (Av=48,8; SD=9,6).

Въпросникът, който следва съдържа и STAI-Y1 (първите 20
айтема) и STAI-Y2 (21-40 айтем). На STAI-Y1 се отговаря според
това, а на STAI-Y2 - според това, как се чувстваш изобщо.

Как се чувстваш в този момент?

(1).Спокоен съм.
(2).Чувствам се сигурен.
(3).Напрегнат съм.
(4).Нервите ми са изопнати.
(5).Чувствам се леко, непринудено.
(6).Чувствам се разстроен, объркан.
(7).Безпокоя се за възможни беди.
(8).Чувствам се удовлетворен.
(9).Уплашен съм.
(10).Чувствам се удобно.
(11).Чувствам увереност в себе си.
(12).Нервен съм.
(13).Треперя от нерви.
(14).Чувствам нерешителност.
(15).Чувствам се приятно отпуснат.
(16).Изпитвам задоволство.
(17).Притеснен съм.
(18).Смутен съм.
(19).Чувствам се стабилен.
(20).Чувствам се свободно, нямам проблеми.

Как се чувстваш изобщо?

(21).Приятно ми е чувствам благоразположение.
(22).Чувствам се нервен и неспокоен.
(23).Доволен съм от себе си.
(24).Искам да съм така щастлив, както другите.
(25).Чувствам се като човек, който е претърпял неуспех.
(26).Чувствам се отпочинал.
(27).Аз съм спокоен, хладнокръвен, съсредоточен.
(28).Имам чувството, че трудностите се натрупват и не мога да ги

преодолея.
(29).Твърде много се безпокоя за нещо, което всъщност няма

значение.
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(30).Щастлив съм.
(31).Имам обезпокояващи мисли.
(32).Липсва ми увереност в себе си.
(33).Чувствам се в сигурен.
(34).Лесно вземам решения.
(35).Чувствам, че не пасвам на това, което ме обкръжава.
(36).Изпитвам задоволство.
(37).Тормозят ме някои неща, които всъщност са маловажни.
(38). Преживявам разочарованията толкова навътре, че не мога

да се освободя от тях.
(39). Аз съм стабилен човек.
(40). Напрягам се и се обърквам, когато се замисля за настоящите

си задачи.

4. ВЪПРОСНИК  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ТРЕВОЖНОСТТА НА Д.ТЕЙЛЪР

Въпросникът TMAS (Teylor Manifest Anxiety Skale) е раз-
работка на Дж.Тейлър от 1953 г. и измерва тревожността като свой-
ство на личността. Той е адаптиран за български условия също
от Д.Щетински и И. Паспаланов през 1984 г. за възраст над 13
години на изследваните лица. Счита се, че е еквивалентна фор-
ма за оценка на тревожността със скала Т на въпросника на
Спилбъргър (STAI - Form Y2), но е предпочитан поради по-богатият
по съдържание симптомокомплекс, включването на фонови
въпроси за маскиране на основната скала, а също и на L - скала.
Предимството на STAI е краткостта и оттам краткото време за
диагностика.

Въпросникът TMAS съдържа три скали:
Тревожност - айтеми N 4, 7, 11, 13, 15, 18(не),  23, 25, 27,

29, 31, 33, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65,
68, 74, 77(не)

Фонови признаци - айтеми N 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17,
19, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 56,
58, 62, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79. Тези айтеми не се
отчитат при диагностика.

Лъжа (L) - айтеми N 10, 20, 30(не), 40, 50, 60(не), 70(не), 80.
Отговорите по L - скалата се отчитат така: при наличие на

повече от 4 отговора, резултатът се счита за ненадежден, т. е.
лицето иска да се представи в по-добра светлина, отколкото е в
действителност - прикрива някои признаци на тревожност у себе
си.

Всяко съвпадение с ключа на въпросника се оценява с 3 т.
Оценката на тревожността става по следната скала:

нетревожни ................................... до 35 т.
слабо изразена тревожност ........35 - 45 т.
средно изразена тревожност ......45 - 55 т.
повишена тревожност .................. 55 - 65 т.
силно изразена тревожност ........над 65 т.

При попълване на въпросника се загражда с кръгче номера
на въпроса, на който може да се отговори с «да».

Следва въпросникът:
(1). Обичам бързането в работата.
(2).Лесно преминавам от едно занимание към друго.
(3). Говоренето на висок глас обикновено ме дразни.
(4).Често изпадам в съмнение дали ще успея в работата си.
(5). Предпочитам да стана веднага след като се събудя.
(6).Лесно установявам контакт с малки деца.
(7).Често изпитвам чувство на несигурност.
(8).Предпочитам да се разхождам по улиците, отколкото сред при-

родата.
(9).В състояние съм търпеливо да обяснявам, дори когато не ме

разбират добре.
(10).Никак не ме вълнува това, което другите мислят за мен.
(11).Понякога имам чувството, че съм съвсем излишен и ненужен

човек.
(12).Лесно започвам разговор с хора, с които пътувам заедно.
(13).Почти винаги мога да се овладявам.
(14).Мисля, че съм добър физиономист.
(15).Свръхчувствителен  съм.
(16).Лесно се приспособявам към ритъма на по-бавни от мен хора.
(17). Преди да заспя обичам да си припомня какво съм правил

през деня.
(18). Може да се каже, че съм уверен в себе си човек.
(19). Умея да пазя тайна ако ме помолят.
(20). Никога не съм се хвалил сам.
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(21). Времето влияе твърде много на настроението ми.
(22). Предпочитам да си създавам постоянен дневен режим.
(23). Често имам чувството, че се смущавам.
(24). Доста бързо чета романи.
(25). Считам себе си за твърде нервен човек.
(26). Вечер запаметявам по-добре, отколкото рано сутрин.
(27).Случвало ми се е да се страхувам от неща и хора, които не

могат да ми навредят.
(28). Обичам да домакинствам.
(29). Твърде много се нервирам, когато трябва да чакам нещо.
(30).Случвало ми се е да имам сънища, които не бих искал(а) да

разказвам никому.
(31). Редовно се тревожа за дребни неща повече, отколкото е нуж-

но.
(32). Предпочитам физическото напрежение пред умственото.
(33). Много често вечер не мога да заспя от притеснение.
(34).  Теглото ми много често се променя.
(35). Лесно запаметявам телефонни номера.
(36). Често забелязвам, че ръцете ми треперят, когато искам да

направя нещо.
(37). Сред хора си почивам по-добре, отколкото сам.
(38). Често не се чувствам достатъчно уравновесен.
(39). Трудно ми е да се съсредоточавам върху някаква задача или

работа.
(40). Никога не съм се безпокоил за бъдещето си.
(41).Много се вълнувам от това, което другите мислят за мен.
(42).Твърде често си спомням за детството си.
(43). Понякога ми се струва, че не ме бива за нищо.
(44).Трудно ми е да свиквам с нов дневен режим на работа /учене/
(45). Обичам шумните компании.
(46).Работя обикновено в състояние на нервно напрежение.
(47). Общо взето предпочитам да се лекувам сам, отколкото да

търся лекар.
(48). Когато науча, че някой е говорил за мен, първата ми мисъл е,

че е нещо лошо.
(49).Често се безпокоя по повод на неуспехите, които могат да ми

се случат.
(50). Никога не отлагам днешната работа за утре.
(51). Интересно ми е да наблюдавам как се държат хората на пуб-

лични места.
(52). Имам навик да чета, когато се храня.
(53). Често съм така възбуден, че не мога да заспя.

(54). Обичам да чета любовни истории.
(55). Често когато предприемам нещо, не съм уверен в себе си.
(56). Приятно ми е да говоря с хора, които не говорят много.
(57).Почти непрекъснато се безпокоя за някого и нещо.
(58). Обикновено говоря бързо.
(59).Уморявам се лесно.
(60). Случвало ми се е да лъжа.
(61). Понякога има периоди на такова безпокойство, че трудно мога

да се задържа на едно място.
(62).Склонен съм да отстъпя в спор, ако виждам, че не ме разбират.
(63). Доста често сънят ми е прекъснат и неспокоен.
(64). Общо взето лесно установявам контакти с хората.
(65). Често се съмнявам в работоспособността си.
(66).Обичам дългите пътувания.
(67). Обичам да слушам сам любимата си музика.
(68). Склонен съм да се вълнувам и безпокоя за всичко.
(69).Бързо привиквам към новата обстановка.
(70).Никога не съм се нервирал до такава степен, че да не мога да се

владея.
(71).Заспивам еднакво лесно по различно време на деня.
(72).С готовност взимам думата на събрания, семинари.
(73).В сравнение с моите приятели аз съм по-отстъпчив.
(74). Често след преживени вълнения се чувствам съвсем разбит.
(75).Предпочитам работа, изискваща енергични движения.
(76). Обикновено бързо възстановявам силите си след преумора.
(77).Обикновено съм спокоен и не се нервирам лесно.
(78).С готовност приемам отговорни задачи.
(79). Интересно ми е да слушам разкази за големи катастрофи или

природни бедствия.
(80). Лесно навлизам в работата си след продължително прекъсване.

5. СКАЛА ЗА СЪРЕВНОВАТЕЛНА
ЛИЧНОСТНА ТРЕВОЖНОСТ (СЛТ)

Скалата е разработена от американския психолог Р.Мартенс
(1974, 1977) и представлява въпросник, предназначен за количест-
вено измерване на склонността на спортиста емоционално да реаги-
ра на състоянието на тревога с различна интензивност в пред
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състезателни и състезателни (игрови) ситуации. Тук е използван
руския вариант на скалата [Марищук,В.Л. и др. Методики психо-
диагностики в спорте.М.,1984]

Тази скала, която е направена на основата на концепцията
на Ч.Спилбъргър (тревожността като черта на личността и като
психическо състояние), има по-частно значение и е допълнителна
при изследване на общата тревожност.

На всяко от 15-те съждения са възможни три отговора: A
(почти никога), B (понякога), C (често). Десет айтема са
«работещи» - 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15. Останалите са
«буферни» - 1, 4, 7, 10, 13. Те не се отчитат при обработка на
протокола и не влияят на крайния резултат.

Оценката на отговорите става в точки. Отговор А се оценява
с 3 точки на айтеми N 6 и 11 и с 1 точка на останалите. Отговор С
- с 3 точки на 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15  и с 1 т. на останалите.
Отговор В се оценява винаги с 2 т.

 Съвкупният показател СЛТ варира от 10 (много ниска
съревнователна тревожност) до 30 (много висока тревожност):

10 - 13 т. ..... много ниска тревожност
14 - 17 т. ..... ниска тревожност
18 - 21 т. ..... средна тревожност
22 - 25 т. ..... висока тревожност
26 - 30 т. ..... много висока тревожност

Следва въпросникът:
(1).Да се състезаваш с другите е интересно.
(2). Пред състезание се чувствам неспокойно.
(3). Пред състезание се страхувам, че няма да мога да се предста-

вя добре.
(4).На състезание се държа като истински спортист.
(5). Състезавайки се, се страхувам, че мога да допусна грешки.
(6). Пред началото на състезанието съм спокоен.
(7). В състезанието е важно да се постави цел.
(8). Преди началото на състезанието в стомаха си получавам

странно или неприятно усещане.
(9). Забелязъл съм, че преди началото на състезанието сърцето

ми започва да бие по-често от обикновенно.
(10). Харесват ми игри,изискващи голямо физическо напрежение.
(11). Преди състезание се чувствам свободно.
(12). Преди началото на състезанието нервнича.
(13). Отборните видове спортове са по-интересни от индивидуал-

ните.

(14).Започвам да нервнича, поради желание по-скоро да започне
състезанието.

(15).Преди началото на състезанието съм много напрегнат

6. МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ЕМОЦИОНАЛНАТА НАПРЕГНАТОСТ

Отношението на понятията «тревожност» и «напрегнатост»
е в зависимост от приетата парадигма. Напрегнатостта е функцио-
налният еквивалент на тревожността като състояние.

Емоционалната напрегнатост се характеризира с времен-
но понижение на устойчивостта на психическите и психомоторни
процеси, понижение на професионалната и учебна ефективност в
условията на силни емоции. Тя се съпровожда с различни доста-
тъчно изразени вегетативни реакции и външни проявления на емо-
циите.

Емоционалната напрегнатост възниква и се развива във
връзка с различни емоциогенни, психогенни, стресогенни и други
фактори. Тя се развива при следните условия:

- Индивидуалните психически особености на човека, в част-
ност нивото на емоционална устойчивост.

- Индивидуалната личностна значимост на въздействията
и отношението на човека към тези въздействия.

- Изходното състояние, в т. ч. психическо, здравно и т. н
- Емоционалната напрегнатост може да бъде причинена и

от общото емоционално напрежение, възникващо във връзка с
мобилизацията на функционалните възможности, когато послед-
ното прерасне в активно очакване и усещане на готовност.

- Емоционалната напрегнатост може да бъде причинена и
от силна емоционална възбуда (операционна напрегнатост).

Регистрирането на състоянието на напрегнатост се осъще-
ствява най-често чрез оценка на съставящите го компоненти: вън-
шни проявления на емоциите, вегетативни физиологични реак-
ции, самооценка на ситуативната тревожност. Тук ще предложим
една удобна за практическа работа методика [Иванов,И. ,П.Ивано-
ва. Емоционалната напрегнатост на детето по време на сто-
матологично лечение. - XVI конгрес на Българското научно дру-
жество по стоматология.С.,1992]

От множеството възможни проявления на напрегнатостта
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може да бъдат избрани като най-удобни за непосредствено диагности-
циране и най-информативни следните (в началото с цифра е дадена
оценката):

ЕМОЦИОНАЛНИ РЕАКЦИИ В МИМИКАТА И ПАНТОМИМИКАТА
(0). Спокоен, мимиката издава увереност, дишането е равномерно.
(1). Леко развълнуван, набръчкано чело, повдигнати вежди, стиснати

устни, дишането е учестено, но ритмично.
(2). Забележимо развълнуван, високо вдигнати вежди, възможно е

нарушение на симетрията на лицето, дишането е учестено и
неравномерно.

(3). Силно развълнуван, стиснати зъби, изпъкнали лицеви мускули,
неестествено разтворена уста, асиметрия на лицето, рязко учес-
тяване на дишането със съкратени фази на издишането.

(4). Много напрегнат, стиснати зъби, издадени напред като фуния уст-
ни или спонтанни «сучещи» движения с тях.

ЕМОЦИОНАЛНИ РЕАКЦИИ, ПРОЯВЯВАНИ В СКОВАНОСТТА НА
ТЯЛОТО
(0). Координирани «леки» движения.
(1). Координирани движения, но с някои забележими усилия.
(2). Движенията са забележимо напрегнати, плещите са леко

приповдигнати, отделни движения са непохватни.
(3). Забележима скованост, движение с несъразмерни усилия
(4). Отделни движения се извършват с цяло тяло, явна разкоордини-

раност на движенията.

ЕМОЦИОНАЛНИ РЕАКЦИИ В ТРЕМОРА НА РЪЦЕТЕ, КРАКАТА,
ЛИЦЕТО
(0). Тремор отсъства.
(1). Лек тремор на пръстите на ръцете.
(2). Забележим тремор на ръцете.
(3). Тремор на ръцете и краката.
(4). Тремор на ръцете, краката и лицето.

ЕМОЦИОНАЛНОСТ, ПРОЯВЯВАНА ВЪВ ВАЗОМОТОРНИ РЕАКЦИИ
(0). Обикновен цвят на лицето.
(1). Леко изчервяване или леко побледняване.
(2). Забележимо изчервяване или побледняване.
(3). Силно изчервяване или побледняване.
(4). Покриване с петна

ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕСТОТАТА НА ПУЛСА
(0). Увеличение на честотата на пулса до 12 удара/мин.
(1). Увеличение на честотата на пулса от 13 до 18 уд/мин.
(2). Увеличение на честотата на пулса от 19 до 24 уд/мин.
(3). Увеличение на честотата на пулса от 25 до 32 уд/мин.
(4). Увеличение на честотата на пулса над 32 удара/мин.

САМООЦЕНКА НА СИТУАТИВНАТА ТРЕВОЖНОСТ (УЕСМАН-
РИКС)
(0). Съвършенно и пълно спокойствие. Непоколебима увереност в

себе си. Изключително хладнокръвен съм, уверен, не се въл-
нувам.

(1). Усещам пълно благополучие. Уверен съм и се чувствам непри-
нудено. Като цяло съм уверен и свободен от безспокойство.

(2). Нищо особено не ме безпокои. Чувствам се непринудено. Малко
съм загрижен, чувствам се сковано, леко съм разтревожен.

(3). Загрижен съм. Усещам страх, безпокойство. Вълнувам се. Раз-
дразнен съм. Значително съм неуверен. Травмиран съм от
неопределеността. Страшно  ми е.

(4). Огромна тревога, загриженост. Много ме е страх. Напълно съм
обезумял от страх. Изгубвам «ума и дума».

Диагнозата се прави по следната скала, като максималният
брой точки, отчетени по всяка от шестте субметодики е 4 точки:

до 4 точки ................... много ниска напрегнатост
от 4 до 9 точки ........... ниска напрегнатост
от 9 до 15 точки ......... средна напрегнатост
от 15 до 20 точки ....... висока напрегнатост
над 20 точки ............... опасно висока напрегнатост

7. ЦВЕТОВИ ТЕСТ НА М.ЛЮШЕР

Тестът на швейцарския психолог Макс Люшер се основава
на предположението, че изборът на цвят отразява насочеността на
изследвания към определена дейност, настроение, функционално
състояние и най-устойчивите личностни черти [Собчик,Л.Н. Метод
цветовых выборов. Модифицированный цветовой тест
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Люшера. Методическое руководство.,М., 1990]
В теста са включени 4 основни и 4 допълнителни цветове

(означенията на номерата са задължителни.
Основни цветове:
(1). Син. Символизира спокойствие, удовлетвореност,

устойчиви положителни привързаности.
(2). Зелен (синьо-зелен). Символизира чувство за увере-

ност, настойчивост, упоритост, потребност от самоутвърждаване.
Характеризира гъвкавост в сложни условия на дейността, говори
за голяма работоспособност.

(3). Червен (оранжево-червен). Символизира сила на во-
лята, агресивност, настъпателни тенденции, възбуда, потребност
от активно действие, стремеж към успех. Също говори за работо-
способност.

(4). Жълт (светло-жълт). Символизира потребност от перс-
пектива, надежди за успех, мечти, активност, стремеж към общу-
ване, експанзивност, веселост. Говори за спонтанно удовлетво-
рение от участието в работата, понякога без осъзнаване на детай-
лите й.

Допълнителни цветове: Символизират негативни тенден-
ции, тревожност, стрес, преживяване на страх, огорчения и др.

(5). Виолетов
(6). Кафяв
(7). Черен
(0).  Сив (сиво-бял)

Тестът се състои в избор и ранжиране на еднакви по големи-
на и форма картончета. Цветовете заемат от 1-ва до 8-ма позиция.

1 и 2 поз. (означават се с «++») - явно предпочитание
3 и 4 поз. (означават се с «ХХ») - предпочитание
5 и 6 поз. (означават се с «==») - безразличие
7 и 8 поз. (означават се с «—») - антипатия към цвета.
Съответно на това са и 4 функционални зони: (++), (ХХ),

(==), (—).
1 позиция отразява средствата за достигане на целта.
2 позиция отразява целта към която се стреми изследвания.
3 и 4 позиции отразяват усещането от изследвания на истин-

ската ситуация, в която се намира или начина на действие, който
тази ситуация му подсказва.

5 и 6 позиции свидетелстват за това, че изследвания не
свъзва своето настроение, мотиви, състояние със значението на
съответните цветове.

7 и 8 позиции показват стремеж за подавяне, потискане на
дадената потребност, мотив, настроение.

Значението на цветовете зависи и от взаимното им разполо-
жение при ранжирането. Има някои общи правила:

При свободно от конфликти нормално състояние основните
цветове трябва да заемат преимущественно първите пет позиции.
Това означава удовлетворени потребности.

Ако някои от основните цветове заемат място от 5-то нататък,
то съответната потребност не е удовлетворена и това се счита за
източник на тревожност и общо за негативно състояние, стрес.

Ако цветове N 2,3,4 (Ч, З, Ж) стоят в началото на реда и заед-
но, вероятна е по-продуктивна дейност, по-висока работоспособност.
Ако са във втората половина на реда и са разделени, прогнозата е
по-неблагоприятна.

Показатели за тревожност: ако основен цвят се намира на
6-то и следващо място, то той и следващите след него се означават
с буква «Т» над цифрата на цвета. До буквата «Т» се поставя знак за
интензивност на тревожността, в зависисмост от позицията на
основния цвят: 6-та - «!»; 7-ма - «!!»; 8-ма - «!!!». Общо интензивност-
та на тревожноста може да е до 6 степени. Колкото е по-голяма,
толкова е по-неблагоприятна общата прогноза.

Показатели за компенсация: при наличие на тревожност,
цветът, поставен на 1-во място се разглежда като показател за
компенсация (компенсиращ мотив, настроение, поведение) и се
означава с «К». Нормално е, ако компенсацията е за сметка на един
от основните цветове, или на виолетовия. Тогава не се поставят
никакви знаци за интензивност. Интерпретацията е за неоптималност
на състоянието. Ако това е допълнителен цвят сив, кафяв или чер,
това е показател за негативно състояние, мотиви, отношение към
обкръжаващата ситуация. Тогава до знака «К» се поставят знаци
«!» както следва: на 3-та позиция - «!»; 2-ра - «!!»; 1-ва - «!!!». Общо
интензивността на компенсацията също може да е до 6 степени.
Колкото е по-голяма, толкова е по-неблагоприятна общата прогноза.

Интерпретация на цветовите двойки: (Тук ще бъдат даде-
ни само първите (++) и последните (- -) комбинации, имащи доста-
тъчна информативност. Комбинациите (ХХ) и (==) може да се видят в
Методическото ръководство на Л.Н.Собчик. Тяхното отчитане прави
анализа много по-пълен.)

ПОЗИЦИИ «++». ПЪРВИ ЦВЯТ СИН. (точките след ком-
бинацията показват вероятност за конфликт, преживяван
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от изследвания:- голяма вероятност,- много голяма
вероятност)

+1+2 (син-зелен) - чувство за удовлетвореност, спокойствие,
нежелание за участие в конфликти, в стрес.

+1+3(син-червен) - чувство за цялостност, активен стремеж
към хармонично отношение в дейността.

+1+4(син-жълт) - известно безпокойство, емоционален и не
винаги осъзнат стремеж към тесни отношения. Потребност от
внимание от страна на другите.

+1+5(син-виолетов) - известно безпокойство, потребност от
чувствително обкръжение, стремеж към естетическото.

+1+6(син-кафяв) - чувство за безпокойство, страх от самота,
стремеж за избягване на конфликти, стрес.

+1+7(син-черен) - негативно състояние, стремеж към
покой, отдих, неудовлетвореност от отношението към себе си,
негативно отношение към ситуацията.

+1+0(син-сив) - негативно състояние, потребност от освобож-
дение от стреса, стремеж към покой, отдих.

ПОЗИЦИИ «++». ПЪРВИ ЦВЯТ ЗЕЛЕН
+2+1(зелен-син) - позитивно състояние, желание за призна-

ние, стремеж към дейност, обезпечаваща успех.
+2+3(зелен-червен) - активен стремеж към успех, преодоля-

ване на прегради в дейността, към самостоятелно решение.
+2+4(зелен-жълт) - желание за признание, популярност, из-

вестно безпокойство, стремеж да се направи впечатление.
+2+5(зелен-виолетов) - желание за признание, популярност,

известно безпокойство. Стремеж към супер впечатление, повишено
внимание към реакциите на обкръжаващите на своите постъпки.

+2+6(зелен-кафяв) - чувство за неудовлетвореност, умора,
преоценка на значимостта на отношението към себе си от страна на
обкръжаващите.

+2+7 (зелен-черен)  - чувство на обида, злост, стремеж
към твърдост и авторитетност в отношенията.

+2+0(зелен-сив) - чувство на неудовлетвореност, стремеж
към признание, желание да се направи впечатление.

ПОЗИЦИИ «++». ПЪРВИ ЦВЯТ ЧЕРВЕН.
+3+1(червен-син) - делова възбуда, активен стремеж към

дейност, към впечатления, към удоволствия.
+3+2(червен-зелен) - делова възбуда, активен стремеж към

целта, към преодоляване на всички трудности, стремеж към висока
оценка на своята дейност.

+3+4(червен-жълт) - делова, леко повишена възбуда, увле-
ченост, оптимизъм, стремеж към контакти, разширение на сферата на
дейност.

+3+5(червен-виолетов) - повишена възбуда, не винаги адек-
ватна увлеченост, стремеж да се направи впечатление.

+3+6(червен-кафяв) - негативно настроение, огорчение заради
неуспехи, нежелание да се лиши от благоприятната ситуация.

+3+7 (червен-черен)  - негативно настроение, злост, стре-
меж за излизане от неблагоприятна ситуация.

+3+0(червен-сив) - чувство за неудовлетвореност, насоченост
към рисковани действия.

ПОЗИЦИИ «++». ПЪРВИ ЦВЯТ ЖЪЛТ
+4+1(жълт-син) - общо положително настроение, стремеж към

позитивно емоционално състояние.
+4+2(жълт-зелен) - общо положително настроение, стремеж

към самоутвърждаване, към търсене на решение на предстоящите
задачи.

+4+3(жълт-червен) - повишена делова възбуда, стремеж към
широка дейност.

+4+5(жълт-виолетов) - известна еуфория, стремеж към ярки
събития, желание да се направи впечатление.

+4+6(жълт-кафяв)  - негативно настроение, огорчение и
потребност от отдих, емоционално разтоварване.

+4+7(жълт-черен) - силно негативно настроение, стремеж
за бягство от всякакви проблеми, склонност към малко адекватни
решения.

+4+0(жълт-сив) - негативно угнетено състояние, стремеж за
бягство от неприятната ситуация, неясна представа как да стане това.

ПОЗИЦИИ «++». ПЪРВИ ЦВЯТ ВИОЛЕТОВ.
+5+1(виолетов-син) - неопределено настроение, стремеж към

съгласие и хармония.
+5+2(виолетов-зелен) - напрегнатост, предпазливост, желание

да се направи впечатление.
+5+3(виолетов-червен) - известна възбуда, увлеченост, стре-

меж да се направи впечатление.
+5+4(виолетов-жълт) - възбуда, фантазиране, стремеж към
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ярки събития.
+5+6(виолетов-кафяв) - възбуда, стремеж към ярки емо-

ционални преживявания.
+5+7(виолетов-черен) - негативно състояние.
+5+0(виолетов-сив) - напрежение, стремеж за предпазване

от конфликти и стрес.

ПОЗИЦИИ «++». ПЪРВИ ЦВЯТ КАФЯВ.
+6+1(кафяв-син) - напрежение, страх от самота, желание

за избягване на неблагоприятна ситуация.
+6+2(кафяв-зелен) - чувство за безпокойство, стремеж

към строг самоконтрол, за да не се направят грешки.
+6+3(кафяв-червен) - активен стремеж към емоционално

разтоварване.
+6+4(кафяв-жълт) - загуба на вяра в положителната

перспектива, вероятност от необмислени решения от типа «все
ми е едно».

+6+5(кафяв-виолетов) - чувство за неудовлетвореност,
стремеж към комфорт.

+6+7(кафяв-черен)    - негативно състояние,
разочарованост, стремеж към покой, желание за неактивност.

+6+0(кафяв-сив) - много негативно състояние, стремеж
за избягване на сложните проблеми, а не за борба с тях.

ПОЗИЦИИ «++». ПЪРВИ ЦВЯТ ЧЕРЕН.
+7+1(черен-син)- много негативно състояние, стремеж

за изолация, «да го оставят на мира».
+7+2(черен-зелен)- възбуда, гневно отношение към

околните, не винаги адекватен инат.
+7+3(черен-червен) - силна възбуда, възможни са

афективни постъпки.
+7+4(черен-жълт)- много негативно състояние, отчая-

ние, натрапчиви мисли
+7+5(черен-виолетов)- напрегнатост, мечти за хармо-

ния.
+7+6(черен-кафяв) - възбуда, постановка на нереални

задачи, стремеж за отърсване от безпокоящи мисли,
неблагоприятни ситуации.

+7+0(Черен-сив)- чувство за безнадеждност, обрече-
ност, стремеж за съпротива на всички и всичко, неадекватност.

ПОЗИЦИИ «++». ПЪРВИ ЦВЯТ СИВ.
+0+1(сив-син) - негативно състояние, желание за спокойна

ситуация.
+0+2(сив-зелен) - негативно състояние, усещане за враж-

дебност на средата и желание да се огради от нея.
+0+3(сив-червен)  - негативно състояние, повишени

изисквания към околните, не винаги адекватна активност.
+0+4(сив-жълт)- негативно състояние, стремеж за избяг-

ване от проблемите, а не за решението им.
+0+5(сив-виолетов) - чувство за безпокойство, предпазли-

вост, стремеж за скриване на това чувство.
+0+6(сив-кафяв)- много негативно състояние, стремеж

за избягване от сложните проблеми, от вълненията.
+0+7(сив-черен)- много негативно състояние, обида,

чувство за угнетеност, вероятност за неадекватни решения.

ПОЗИЦИИ « - - ». ПЪРВИ ЦВЯТ СИН.
-1-2(син-зелен)- силно напрежение, стремеж за изба-

вяне от негативно стресово състояние.
-1-3(син-червен)- силно напрежение, чувство за без-

помощност, желание за излизане от емоционалната ситуация.
-1-4(син-жълт)- състояние, близко до стреса, емоцио-

нално негативни преживявания, чувство за безпомощност.
-1-5(син-виолетов) - състояние, близко до стреса, сложност

на взаимоотношенията, чувство за ограниченост във възможнос-
тите, нетърпеливост.

-1-6(син-кафяв) - емоционална неудовлетвореност, само-
ограничение, търсене на поддръжка.

-1-7(син-черен) - състояние, близко до стреса, емоционална
неудовлетвореност, желание за излизане от психогенната ситуа-
ция.

-1-0(син-сив) - угнетено състояние, тревожност, усещане
за безперспективност.

ПОЗИЦИИ «- - ». ПЪРВИ ЦВЯТ ЗЕЛЕН
-2-1(зелен-син)- угнетено състояние, неувереност в

силите си, желание за излизане от неприятната ситуация.
-2-3(зелен-червен)- силна възбуда, тягостни прежи-

вявания,  отношенията със средата се считат за враждебни,
възможни са афективни постъпки.

-2-4(зелен-жълт)- състояние, близко до фрустрация,
чувство за разочарование, нерешителност.
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-2-5(зелен-виолетов) - състояние, близко до стресово, чув-
ство за оскърбено достойнство, неверие в силите си.

-2-6(зелен-кафяв) - състояние, близко до стресово, неаде-
кватно повишен самоконтрол, необосновани стремежи към призна-
ние.

-2-7(зелен-черен) - състояние на фрустрация поради огра-
ничаване на амбициите, недостатъчна целеустременост.

-2-0(зелен-сив)- състояние на фрустрация, раздразне-
ност поради неуспехи, снижение на волевите качества.

ПОЗИЦИИ «- -». ПЪРВИ ЦВЯТ ЧЕРВЕН
-3-1(червен-син)- потисната възбуда, раздразнителност,

нетърпеливост, търсене на изход от отношенията с близките хора.
-3-2(червен-зелен)- състояние на стрес поради неадек-

ватна самооценка.
-3-4(червен-жълт)- мнителност, тревожност, неадекват-

на оценка на средата, стремеж към самооправдание.
-3-5(червен-виолетов)- състояние на стрес поради не-

удачни опити за постигане на взаимно разбиране, чувство за неуве-
реност, безпомощност, желание за съчувствие.

-3-6(червен-кафяв) - силно напрежение, предизвикано ве-
роятно от еротични самоограничения, отсъствие на дружески кон-
такти, неувереност в силите си.

-3-7(червен-черен) - състояние на стрес поради дълбоко
разочарование, фрустрация, чувство за тревожност, безсилие да
реши конфликтен проблем, желание за изход от ситуацията на
фрустрация по всякакъв начин, съмнение, че това ще му се отдаде.

-3-0(червен-сив)  - сдържана възбуда, чувство за
загубена перспектива, вероятност за нервно изтощение.

ПОЗИЦИИ «- -». ПЪРВИ ЦВЯТ ЖЪЛТ
-4-1(жълт-син)- чувство за разочарование, състояние,

близко до стреса, стремеж за потискане на негативните емоции.
-4-2(жълт-зелен)- състояние на нерешителност, тревож-

ност, разочарование.
-4-3(жълт-червен)- състояние на стрес, съпроводено

от възбуда, съмнение в успеха, претенции, неподкрепени с реални
възможности, самооправдание.

-4-5(жълт-виолетов) - емоционално разочарование и чув-
ство за недоверие към другите.

-4-6(жълт-кафяв) - състояние на стрес, (предизвикано от

стремежа да се скрие чувството за безпокойство, тревога, разо-
чарование.

-4-7(жълт-черен) - напрегнатост, чувство за неувереност, стре-
меж за избягване на контрола отвън.

-4-0(жълт-сив) - напрегнатост, чувство за страх да не се загу-
би нещо важно, да се пропусне възможност, напрегнато очакване.

ПОЗИЦИИ «- - ». ПЪРВИ ЦВЯТ ВИОЛЕТОВ
-5-1(виолетов-син) - чувство за неудовлетвореност, стимули-

ращо към активност, стремеж към сътрудничество.
-5-2(виолетов-зелен) - стресово състояние поради неосъще-

ствено самоутвърждаване.
-5-3(виолетов-червен)- стресово състояние поради неус-

пехи в активни, понякога необмислени действия.
-5-4(виолетов-жълт) - предпазливост, подозрителност, разо-

чарование.
-5-6(виолетов-кафяв) - стрес, предизвикан от нарушение на

желателните взаимоотношения, повишени взискателност към дру-
гите.

-5-7(виолетов-черен) - напрежение поради ограничения в
самостоятелността на решенията, стремеж към взаимно разбиране,
откровено изразяване на мисълта.

-5-0(виолетов-сив) - проява на нетърпение, но в същото вре-
ме стремеж към самоконтрол, предизвикваща известна емоционална
възбуда.

ПОЗИЦИИ «- -». ПЪРВИ ЦВЯТ КАФЯВ
-6-1(кафяв-син) - негативно състояние, чувство за неудов-

летвореност поради недостатъчно признание на заслугите (реални и
предполагаеми), стремеж към самоограничение и самоконтрол.

-6-2(кафяв-зелен) - негативно състояние поради прекомерен
самоконтрол, натрапчиво желание да се представи в най-добрата
светлина, съмнение, че това ще му се отдаде.

-6-3(кафяв-червен)- стресово състояние поради потисна-
ти еротични и други биологични потребности, стремеж към сътруд-
ничество за изход от стреса.

-6-4(кафяв-жълт) - напрегнатост поради стремеж за скриване
на тревогата под маската на увереност и безгрижност.

-6-5(кафяв-виолетов) - негативно състояние поради неудов-
летворен стремеж към чувствена хармония.

-6-7(кафяв-черен) - стремеж за бягство от подчинение, нега
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тивно отношение към различни забрани.
-6-0(кафяв-сив) - стресово състояние поради потиснати

сексуални и други биологични потребности.

ПОЗИЦИИ «- -». ПЪРВИ ЦВЯТ ЧЕРЕН.
-7-1(черен-син) - състояние на безпокойство във връзка

със скривани желания да се получи помощ, поддръжка.
-7-2(черен-зелен) - състояние, близко до фрустрация,

поради ограничение свободата на желаните действия, стремеж
за избавяне от пречки.

-7-3(черен-червен) - стресово състояние поради
разочарование от очакваната ситуация, емоционална възбуда.

-7-4(черен-жълт) - стресово състояние поради страх от по-
нататъшни неуспехи, отказ от разумни компромиси.

-7-5 (черен-виолетов) - търсене на идеализирана ситуация.
-7-6(черен-кафяв) - стресово състояние поради неприятни

ограничения, забрани, стремеж за съпротива на ограниченията.
-7-0(черен-сив) - стремеж за бягство от неблагоприятната

ситуация.

ПОЗИЦИИ «- -». ПЪРВИ ЦВЯТ СИВ
-0-1(сив-син)- неудовлетвореност, напрежение, стремеж

за противопоставяне на негативните чувства.
-0-2(сив-зелен)- негативно състояние във връзка с пре-

умора, пренапрежение, емоционална напрегнатост, стремеж за
изход от неблагоприятната ситуация.

-0-3(сив-червен)- подавляващо безпокойство, възмож-
ност за афективни действия, раздразнителност, чувство за безпо-
койство.

-0-4(сив-жълт)- тревожност, неувереност в силите си.
-0-5(сив-виолетов) - напрежение във връзка с потиснати

чувствени преживявания.
-0-6(сив-кафяв) - стремеж за изход от неблагоприятната

ситуация, завишена взискателност, тревожност, неувереност в
силите си, желание за признание на личностните достойнства.

-0-7(сив-черен) - стремеж за изход от неблагоприятната
ситуация, надежда за добри перспективи в бъдеще, отрицание
на каквито и да е ограничения на своята личност, активен стремеж
към дейност.

8. ВЪПРОСНИК ЗА СКРИНИНГ -
ДИАГНОСТИКА НА НЕВРОТИЗЪМ ПРИ
ДЕЦА

Въпросникът е съставен от Хьок, Хес и Шварц и е предназна-
чен за възраст 7-14 години. Обхваща 53 симптома от соматичен и
психически характер [Кокошкарова,А. Психологично изследване на
личността в клиничната практика.С.,1984]. Попълва се с помощта
на родителите или самостоятелно от по-големите ученици. Отчита
се броят на проявяващите се симптоми (оплаквания).

Счита се, че са валидни следните норми.
За момичета:
няма невроза ........................ при до 4 оплаквания
съмнително невротични ....... при 5-6 оплаквания
невротични ............................ при 7 и повече оплаквания.
За момчета
няма невроза ........................ при до 6 оплаквания
съмнително невротични ....... при 7-9 оплаквания
невротични ............................ при 10 и повече оплаквания.

Следва списъкът на симптомите:
(1). Заекване, говорни разстройства.
(2). Затормозяване при говор, страх от говор
(3).Бронхиална астма
(4).Изтръпване на ръцете и краката
(5). Склонност към изчервяване
(6).Загуба на апетит
(7).Лакомия, булимия /вълчи глад/
(8).Продължителни смущения в храненето
(9). Лакомия за сладки работи
(10). Смучене на палеца
(11). Гризане на нокти
(12). Затлъстяване или измършавяване
(13). Болки по тялото, бодежи
(14). Запек, газове
(15).Изпускане по голяма нужда
(16). Подтискане на дефекацията
(17). Чести позиви за уриниране
(18). Нощно или дневно напикаване
(19). Игра с половите органи, самозадоволяване
(20). Сексуални отклонения
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(21). Мигане с очи, потрепване на лицето, на рамената
(22). Тремор на ръцете
(23). Тикове на главата и горната част на тялото
(24). Ходене на сън /лунатизъм/
(25). Отклонения в поведението
(26). Леворъкост
(27). Неспокойствие, нетърпеливост, неиздържливост
(28). Скубане на косите
(29). Уморяемост
(30). Нарушения на съня
(31). Викове насън
(32). Лесна възбудимост
(33). Чувство за малоценност,неувереност
(34). Трудности в контакта с деца или възрастни
(35). Депресии, подтиснатост, плачливост
(36). Тенденции към самоубийство
(37). Плашливост
(38). Страх от тъмно
(39).Страх от вода, животни
(40). Страх от училище, изпитване
(41).Несправяне с училищната работа
(42). Забравяне. Разсеяност
(43). Мечтателност
(44).Недостиг на интереси, смущения при игра
(45). Склонност към безплодно мъдруване
(46).  Педантичност, фанатично пазене на чистота
(47). Особняк, единак
(48). Инат, непослушание
(49). Прави се на шут
(50). Трудности при вграждане в реда и дисциплината
(51). Склонност към измама и лъжи
(52). Кражба, мошенничества
(53). Бягане от училище

Въпросникът има и форма за възраст до 6 години на
детето. В тази си форма обхваша 38 симптома - без N5, 6, 12,
13, 16, 20, 22, 36, 40, 41, 45, 46, 47, 52, 53. Попълва се с помощта
на родителите. Счита се, че са валидни следните норми, без
разлика на пола: няма невроза при до 4 оплаквания и съмнително
невротични при 5 и повече оплаквания.

9. САМООЦЕНЪЧЕН ТЕСТ НА У.ЗУНГ ЗА
СТРАХОВИ СЪСТОЯНИЯ

Тестът е разработка на Зунг (SAS) и служи за откриване и
количественна оценка на страхови състояния и за динамично про-
следяване на изменението им [Кокошкарова,А. Психологично из-
следване на личността в клиничната практика.С.,1984].

Твърденията изразяват симптоми, преживявания, оплаква-
ния, свързани с различни видове страх. От тях 5 са афективни, а
15 - соматични.

Задачата на изследваните е да се определи честотата
на проявлението на съответня феномен през последните 7 дни.
Това става по скалата:

(1). Никога или  много рядко
(2). Понякога
(3). Често
(4). Винаги или много често
Резултат от диагностиката е SAS индекс - сумата от пока-

занията.
Оценката се прави по следната скала:
SAS под 36 .............  няма страхови състояния
SAS от 37 до 47 ......  леки страхови състояния
SAS от 48 до 55 ......  умерени страхови състояния
SAS над 55 .............  тежки страхови състояния

Следва въпросникът:
(1). Чувствам се по-нервен и тревожен от обикновеното
(2). Страхувам се без всякаква причина
(3). Лесно се безспокоя или изпадам в паника
(4). Имам чувството, че катастрофирам
(5). Мисля,че всичко е наред и няма да се случи нищо лошо
(6). Ръцете и краката ми треперят
(7). Имам болки в главата, врата, гърба
(8). Чувствам се слаб и бързо се изморявам
(9). Чувствам се съвсем спокоен и мога да седя на едно място
(10). Долавям как сърцето ми бие много бързо
(11). Страдам от пристъпи на световъртеж
(12). Свободно вдишвам и издишвам
(13). Получавам припадъци или имам чувството, че ще припадна
(14). Имам усещане за изтръпване и сърбеж в пръстите на ръцете

и краката
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(15). Страдам от болки в стомаха или разстройства на храносмила-
нето

(16). Ходя по малка нужда по-често от обикновенното
(17). Обикновенно ръцете ми са сухи и топли
(18). Усещам как лицето ми се сгорещява и се изчервявам
(19). Лесно заспивам и сънят ми ме отморява
(20). Имам кошмарни сънища

10. САМООЦЕНЪЧНА ДЕПРЕСИВНА
СКАЛА НА  У. ЗУНГ

Тестът (SDS) както и предходният е разработка на У.Зунг
[Кокошкарова,А. Психологично изследване на личността в кли-
ничната практика.С.,1984]. Служи за откриване и количественна
оценка на депресивни състояния и за динамично проследяване
на изменението им .

Твърденията изразяват симптоми, преживявания, оплаква-
ния от депресивно естество.

Задачата на изследваните е да се определи честотата на
проявлението на съответня феномен през последните 7 дни. Това
става по скалата:

(1). Никога или  много рядко
(2). Понякога
(3). Често
(4). Винаги или много често
Резултат от диагностиката - SDS индекс - сумата от оцен-

ките по всички айтеми.
Оценката се прави по следната скала:
SDS под 40 ..................  няма депресивно състояние
SDS от 41 до 47 ...........  леки депресии
SDS от48 до 55 ............  умерени депресивни състояния
SDS над 55 ..................  тежки депресивни състояния

Следва въпросникът:
(1).Чувствам се подтиснат, мрачен, тъжен
(2).Сутрин се чувствам най-добре
(3).Неочаквано заплаквам или ме избива на плач
(4).Нощем спя лошо
(5).Ям толкова, колкото и по-рано
(6).Половият живот все още ми доставя радост

(7).Забелязвам, че отслабвам на тегло
(8).Страдам от запек
(9).Сърцето ми бие по-бързо от преди
(10).Уморявам се без причина
(11). Мисля толкова ясно, колкото и преди
(12).Извършвам по-бавно отколкото обикновенно ежедневните си

задължения
(13).Чувствам се неспокоен и не мога да стоя на едно място
(14).Гледам с надежда в бъдещето
(15).Станал съм по-раздразнителен от обикновеното
(16).Лесно вземам решения
(17).Мисля, че съм полезен и се нуждаят от мен
(18).Животът ми е запълнен, оползотворен
(19).Имам чувството, че за другите би било по-добре ако съм мъртав.
(20).Не ме удовлетворява това, което върша, не ми доставя радост.

11.ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА НА
ЕМОЦИОНАЛНИТЕ СЪСТОЯНИЯ

Авторите на теста са американците Уесман и Рикс. Тестът се
използва като скрининг-методика за диагностике на емоционалните
състояния [Марищук,В.Л. и др. Методики психодиагностики в спор-
те.М.,1984].

Скалите в теста са 4:

(СТ) «СПОКОЙСТВИЕ - ТРЕВОЖНОСТ»
(10). Съвършенно и пълно спокойствие. Непоколебима увереност в

себе си.
(9). Изключително хладнокръвен съм, уверен, не се вълнувам.
(8). Усещам пълно благополучие. Уверен съм и се чувствам непри-

нудено.
(7). Като цяло съм уверен и свободен от безспокойство.
(6). Нищо особено не ме безспокои. Чувствам се непринудено.
(5). Малко съм загрижен, чувствам се сковано, леко съм разтревожен.
(4). Загрижен съм. Усещам страх, безспокойство. Вълнувам се.

Раздразнен съм.
(3). Значително съм неуверен. Травмиран съм от неопределеността.

Страшно ми е.
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(2). Изпитвам огромна тревога, загриженост. Много ме е страх.
(1). Напълно съм обезумял от страх. Изгубвам «ума и дума».

(ЕБ) «ЕНЕРГИЧНОСТ, БОДРОСТ»
(10). Порив, не знаещ прегради, жизнената ми сила е готова да

избликне.
(9). Огромна енергия, силен стремеж към дейност.
(8). Много енергия, силна потребност от действие.
(7). Чувствам се много свеж, имам в запас значителна енергия.
(6). Чувствам се много свеж и бодър.
(5). Леко съм уморен, ленивост, енергия не стига.
(4). Доста съм уморен, апатичен имам в запас немного енергия.
(3). Голяма умора, вялост, ускъдни запаси от енергия.
(2). Ужасно съм уморен, изнорен и практически неспособен за дей-

ствие.
(1). Абсолютно съм неспособен и на най-незначително усилие.

(ПП) «ПРИПОВДИГНАТОСТ - ПОТИСНАТОСТ»
(10). Силен подем, възторжено веселие.
(9). Много съм възбуден и в приповдигнато състояние, възторжен

съм.
(8). Възбуден съм и в добро разположение на духа.
(7). Чувствам се много добре, жизнерадостен съм.
(6). Чувствам се много добре, «в ред».
(5). Чувствам се леко потиснат.
(4). Настроението е потиснато и малко унило.
(3). Угнетен и потиснат съм, настроението ми е определено унило.
(2). Много съм угнетен, чувствам се ужасно.
(1). Крайна депресия, униние, потиснатост. Всичко е сиво и черно.

(УБ) «УВЕРЕНОСТ В СЕБЕ СИ - ЧУВСТВО ЗА БЕЗПОМОЩ-
НОСТ»

(10). За мен няма нищо невъзможно. Мога да направя всичко, как-
вото поискам.

(9). Чувствам голяма увереност в себе си. Уверен съм в начинани-
ята си.

(8). Много съм уверен в способностите си.
(7). Чувствам, че способностите ми са достатъчни и перспективите

ми са добри.
(6). Чувствам се много компетентен.
(5). Чувствам, че моите умения и способности са малко ограничени.
(4). Чувствам се много неспособен.

(3). Потиснат съм от своята слабост и недостатъчни способности.
(2). Чувствам се жалък и нещастен. Уморен съм от своята некомпе-

тентност.
(1). Ужасяващо чувство на слабост и безсилие. Нищо не се полу-

чава.

По всяка от тях изследваният си поставя самооценка от 1 до
10. Съвкупната оценка на емоционалното състояние се получава
при сумирането на частичните оценки и варира в диапазона 10-40 т.
Колкото е по-висока, толкова по-добро е емоционалното състояние.
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