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1. Q - СОРТИРОВКА
Методика за изследването на самооценката на личността. Създаден е от Butler и Haigh. Тук е представена кратката форма на Helm
[Кокошкарова,А. Психологично изследване на личността в клиничната практика.С.,1984]. Представлява система от 28 характеристики
на личността - 14 позитивни и 14 негативни, които се сортират в 6
категории според степента на съответствие. Процедурата се повтаря
обикновено два пъти: оценката е от позициите на това, което е (реално
Аз) и това, което се иска да е (идеално Аз). Самата сортировка се
прави като съжденията са написани на отделни картончета, а обемът
на всяка категория е фиксиран:
• Не се отнася изобщо за мен (2 твърдения).
• Това важи малко за мен (5 твърдения).
• Това се отнася до мен отчасти, до известна степен, приблизително (7 твърдения).
• Това вече се отнася повече за мен (7 твърдения).
• Това важи много за мен (5 твърдения).
• Това се отнася точно за мен (2 твърдения).
А.Кокошкарова привежда данни, според които при нормалните
хора корелацията на двата Аз-образа (реален и идеален) е от порядъка на 0,6 - 0,7 [Пак там]. При невротично болните, с дистимия, малоценни изживявания, себенеувереност, липса на самоуважение и пр.
коефициентът е забележимо по-нисък, като може да достигне и отрицателни стойности.
Следва списък на характеристиките:
(1). Изпитвам често чувство за безнадеждност.
(2). Чувствам се безпомощен.
(3). Аз съм нехармонична личност.
(4). Чувствам се без крила.
(5). Овладявам се добре.
(6). Склонен съм да избягвам от изисквания, които ми се поставят.
(7). Изпитвам презрение към себе си.
(8). Страхувам се да се срещам открито с трудности и конфликти.
(9). Не ми достига самоуважение.
(10). Не мога да се реша сам на каквото и да било.
(11). Изпитвам страх от неуспех, когато искам да предприема нещо.
(12). В дълбочината на душата си се чувствам несигурен.
(13). С личността си съм привлекателен за другия пол.
(14). Склонен съм да не се замислям над трудностите.
(15). Не обичам да променям решението си.
(16). Добре познавам себе си.
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(17). Мога да изявявам добре възможностите си.
(18). Аз съм импулсивен, поривист, нетърпелив.
(19). Аз съм уравновесен.
(20). Аз съм уравновесен човек и нищо не може да ме изведе от равновесие.
(21). Аз съм оптимист.
(22). Най-трудната борба трябва да водя със самия себе си.
(23). Изразявам открито чувствата си.
(24). Сам съм си виновен за своите трудности.
(25). Често бих могъл да си удрям шамари за това, което съм направил.
(26). Често изпитвам чувството, че не съм на мястото си.
(27). Поставям си сам строги изисвания към себе си.
(28). Повечето хора, които ме познават се отнасят добре с мен.

2. ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБРАЗА ЗА
СЕБЕ СИ
Тестът е предназначен за изследване на ученици. Съдържа 20
качества на личността, разпределени в 7 категории. В оригинала [Силгиджиян,Х. Личността на юношата.С.,1978.Силгиджиян,Х. Личността на юношата.С.,1978.] категориите са 6, като първите две са обединени в “Качества, определящи отношението на личността към общуване с другите (социабилност)”:
1. Качества, определящи отношението на зависимост при
общуването:
Да се разбира с родителите си.
Послушен.
2. Качества, определящи отношенията на равенство при общуването:
Обичан от своите другари.
Винаги готов да прави услуга.
Отзивчив за грижите на другите.
3. Качества, определящи отношенията на личността към
автономията и самоуправлението:
Методичен.
Разумен.
Може да се оправя съвсем сам.
4. Качества, определящи отношенията на личността към
труда и учебната дейност:
Трудолюбив.
Умен.
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Добър ученик.
5. Качества, определящи отношенията на личността към
моралните ценности:
Скромен.
Великодушен.
Откровен и честен.
Учтив и добре възпитан.
6. Качества, определящи отношенията на личността към
самоутвърждаването:
Смел.
Амбициозен.
Има желание да знае и разбира много неща.
7. Качества, определящи отношенията на личността към
физическите възможности:
Силен и здрав.
Сръчен.
Оценката се прави по всяка от категориите, като се изчислява
среден бал. Особеностите на Аз-образа се изследват на базата на
съпоставка на Реално и Идеално Аз.

3. СЪКРАТЕН ВАРИАНТ НА ЛИЧНОСТЕН
ВЪПРОСНИК НА КЕТЪЛ (8 PF)
Факторната теория на Р.Кетъл е широко известна, както и системата от личностни въпросници на тази основа. Съкратеният вариант
на 16 PF (форма NLА), разработен от В.М. Русалов и О.В.Гусева [Русалов,В.М.,О.В.Гусева. Вариант теста Кеттела 8PF. - Психолог. журнал,т.11,N 1,1990], известен като 8 PF, който включва само хомогенните скали от оригинала. Съдържателният анализ показва, че те отразяват преимущественно формално-динамични (темперамент, интелект) и устойчиви общокултурни особености на личността.
Въпросникът включва 70 въпроса, от които 67 са основни, а 3
- служебни (N 1,2,70).
Всички въпроси са с предвидена възможност за отговор «а»,
«б», «в». Знак «а» или «в» пред номера на въпроса означава високото
значение на скалата. В такъв случай отговорът се оценява с 2 т., а
полярният - с 0 т. Отговор «б» се оценява винаги с 1 т.
Ключът на въпросника е следният:
ЦИКЛОТИМИЯ (A): в7, в8, в15, а16,а39, в50, а63.
ИНТЕЛЕКТУАЛНОСТ(B): а9, а17, а18, а25, а26, а33, а40, а41,
а51, а52, а64, а65
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ЕКСПАНЗИВНОСТ (F): а10, а19, в27, в34, а42, а43, в53, в54,
а66, а67
ВПЕЧАТЛИТЕЛНОСТ (I): в4, а11, в29, а36, в45, а46, в56,
СИЛА НА «СВРЪХАЗА» (G): в3, в20, в28, а35, а44, а55, а68,а69
РАЦИОНАЛИЗЪМ (N): в5, в21, в22, в30, а37, а47, а58
РАДИКАЛИЗЪМ (Q1): в12, а13, а23, в31, а48, а59, в60
САМОКОНТРОЛ (Q3): в6, а14, а24, а32, в38, в49, в61, а62
Съдържание на отделните скали:
ЦИКЛОТИМИЯ (ОБЩИТЕЛНОСТ) (A)
Скалата измерва континуума циклотимия-шизотимия (Е. Кречмер, К. Конрад), като високите стойности са свързани с циклотимията.
Циклотимията се изразява в емоционалност, приветливост, доверчивост, адаптабелност, интерес към другите. Емоциите се колебаят между радост и печал. Такъв човек лесно контактува с другите,
реалистичен е във възгледите си. Свободен в движенията си, обичащ
комфорта. Харесва компаниите. Склонен е към обществен живот (социофилия). Търпимост към другите. Ориентация в семейството към
децата.Склонност при психични заболявания към маниакално-депресивни психози
Щизотимикът е затворен, склонен към колебания в емоциите,
хладен, подозрителен, ригиден, малко податлив към изменение на
възгледи и установки. С труд се приспособява към обкръжението си.
Склонен към абстракции и уединение. Социофобия. Непредсказуемост на поведението. Ориентация в семейството към възрастните.
Склонност при психическо заболяване към шизофрения.
ИНТЕЛЕКТУАЛНОСТ (B)
Скалата «интелектуалност» измерва общото ниво на интелигентност без претенции за цялостна и строго диференцирана оценка.
Това става чрез включването на 12 въпроса, формулирани по няколко
принципа:
- «А се отнася към Б, както С към ...»
- «Кой от изброените предмети се отличава по същество от
останалите:
- «Как трябва да се продължи определена редица от елементи...»
- «Кой от следните елементи не се отнася към определен
клас...»
Ограниченият вербален характер на теста и глобалността му
го правят подходящ само за най-обща ориентация на изследователя,
но трябва да се отбележи, че корелацията на резултатите между
него и някои известни тестове за интелигентност е достатъчно висока.
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ЕКСПАНЗИВНОСТ (F)
Скала, фиксираща активна личностна позиция, висока изследователска активност, в структурата на мотивационната насоченост преобладава мотивацията за достижения, увереността и бързината в приемането
на решение. Тя издава интуитивен, евристичен стил на мислене, който без
опора на натрупания опит и при прибързаност при приемането на решения
може да придобие спекулативен характер. Издава също нетърпеливост,
склонност към риск, високо ниво на претенции, свързано с изразена
зависимост от ежедневието и външните влияния, както и от успешността
на предприетите действия до момента. Поведението е свободно, непосредствено в проявлението на чувствата, в маниерите и поведението.
Изказванията и действията често изпреварват планомерното и
последователно обмисляне на постъпките.
Тенденция към противодействие на външния натиск, склонност да
се опира основно на собственото мнение и още повече на собствените
подбуди. Отсъствие на изразена комформност, стремеж към самостоятелност и независимост.
В състояние на емоционална възбуда преобладават полярни емоции, например гняв или възхищение, гордост или презрение, при това
контролът на интелекта не винаги играе водеща роля. В личностно значими
ситуации може да се прояви конфликтност.
Такива личности проявяват интерес към професии с повече самостоятелност, където може да се прояви доминантността на характера.
Лошо се понася еднообразието, монотонността, стереотипността.
Педагогическата професия е една от тях.
ВПЕЧАТЛИТЕЛНОСТ (I)
Високите стойности, измерени по тази скала означават неустойчивост на емоциите и конфликтно съчетание на разнопосочни тенденции:
високо ниво на претенции се съчетава с потребност от съобразяване с
интересите на групата, егоистичност - с алтруистични декларации и т.н. Те
показват лесна възбудимост, облекчават емоционалната адаптация. Това
са хора най-често с художествен тип възприятие, силна емоционална
чувствителност, известна демонстративност, яркост на емоционалните проявления при някои повърхностни преживявания, неустойчивост на
самооценката, убеденост в идентичността на собственото «Аз». На тези
хора е присъща лeсната вживяемост в различни социални роли, артистичност, привлекателност за обкръжаващите. Всичко това е стимулиращ и
възбуждащ фактор за тях. Те са склонни към професии, свързани с
общуване, с преживяване на ярки чувства, самодемонстрация, повишена
емотивност, в които се изисква емпатия и съпричастност към настроението на обкръжаващите. Педагогическата професия е една от тях.
Впечатлителността по отношение на външните ефекти и потребността от незабавно социално поощрение при тези хора успешно могат да
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се използват при управлението им.
Силната впечатлителност води до повишена загуба на енергия,
снижение на обективността в съжденията и практичността.
СИЛА НА СВРЪХАЗА (G)
Скалата е означавана често и като скала «свръхконтрол». Тя
отразява мотивационната насоченост на личността към съответствие
на нормативните критерии както в социалното обкръжение, така и в
сферата на физиологичните функции на своя организъм. Основният
проблем на личността със силно изразен Свръхаз е потискането на
спонтанността, сдържането на самореализацията, контрола над агресивността, хиперсоциалната насоченост на интересите, ориентацията
към правила, инструкции, поверия, инертност при приемане на решения, избягване на сериозна отговорност от страх, че няма да се справи. Проявява се в строг контрол на външните емоционални проявления, предпазливост, противоречиво съчетание на сдържаност и раздразнителност, назидателност.
Стилът на мислене е инертен, донякъде догматичен, с опора
на съществуващите гледни точки, лишен от свобода и независимост.
В междуличностните отношения се изразява във висока нравствена взискателност както към себе си, така и към другите.
При прекалено емоционално напрежение и тревожност може
да се прояви като извънредна строгост към отклоненията от нормата
в областта на междуличностните отношения (ригоризъм) или като
ипохондрия.
Лицата с висока изразеност на това качество преуспяват в професии, при които се изисква подчинение на реда, акуратност, изпълнителност, сдържане на слабостите, самоконтрол. Счита се, че това е
една от основните черти на личността на съвременния педагог.
РАЦИОНАЛИЗЪМ (N)
Скала, отчитаща степента на целесъобразност, обоснованост,
смисленост на мисленето и поведението на хората, подчинеността
на разума, на логиката.
Рационалният човек има разумно обяснение (вътрешно оправдание) на собственото поведение, служещо за защита срещу нежелани емоции или въэгледи, които човек обикновенно не признава пред
себе си.
Индикаторите на рационализма са много: такъв човек не би
предпочел работа с много голяма, но непостоянна заплата, а предпочита по-скромна, но твърда заплата; винаги е акуратен и опрятен; не
говори гръмко, за да не наруши спокойствието на другите; когато се
намира на дълго и скучно събрание никога не изпитва потребност
нещо да рисува, да върти из ръцете си и да извършва подобни действия; при туристически походи по-скоро предпочита да е под ръко
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водството на екскурзовод, отколкото сам да планира маршрута и т.н.
РАДИКАЛИЗЪМ (Q1)
Скала, по която се отчита склонността на личността към коренни промени в съществуващата обстановка, към крайности в мисленето
и действията, към риск. Това са хора, които са повече романтици и
ентусиасти, които запазват мнението си при всякакви обстоятелства.
Те предпочитат да работят с неопределена заплата и в условията на
неопределеност изобщо. Ако при обсъждане на някакъв въпрос сред
участниците възникне ожесточен спор, радикалите предпочитат някой
да победи. Обикновенно считат, че обществото трябва да се ръководи
от разума и да отхвърли старите привички и ненужните традиции.
САМОКОНТРОЛ, СИЛА НА ВОЛЯТА (Q3)
Кетъл характеризира самоконтрола и силата на волята като
феномени, свързани с поведението на личността, когато тя проявява
постоянни интереси, когато не се замисля особено «какво би могло да
бъде ...» при определени обстоятелства. Такава личност преодолява
големи препятствия, без да се интересува какво мислят за нея другите
хора. Когато има работа, умее да се концентрира и си я върши без
оглед на пречещите условия. Не оставя работата си недовършена. Обича да разрешава трудни проблеми. Съумява да се разтовари, ако
обстановката го изисква и позволява. Контролира емоциите си, няма
навици, свързани с нервни изблици.
Следва въпросникът:
1.Добре разбрах инструкцията. А) да Б). не съм уверен В). не.
2.Готов съм вярно и откровенно да отговарям на всеки въпрос. А). да
Б). не съм уверен В). не.
3.Ако видя биещи се деца, то аз: А). не бих се намесил Б). не съм уверен
В). бих прекратил боя.
4.Според мен по-интересно е да си: А). инженер-строител Б). не съм
уверен В). раматург.
5.Предпочел бих работа с възможно най-голяма, но непостоянна, отколкото със скромна, но твърда заплата. А).да Б). не съм уверен
В). не.
6.При разговор предпочитам: А). да изказвам мислите си както ми дойдат Б). нещо средно В). отначало да формулирам мислите си точно.
7.При еднакво работно време и заплата по-интересно е да се работи
като: А). дърводелец Б). не съм уверен В). келнер
8.На обществени длъжности са ме избирали: А). рядко Б). понякога
В).много пъти.
9.«ЛОПАТА» се отнася към «КОПАЯ» както «НОЖ» към: А). ОСТЪР Б).
РЕЖА В). ПОКАЗВАМ.
10.Болшинството ми познати ме считат за интересен събеседник. А).
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да Б). не съм уверен В). не.
11.В училище предпочитах: А). изкуствата Б). не съм уверен В).
трудово обучение.
12.В наше време се изискват: А). повече дисциплинирани хора Б). не
съм уверен В). повече романтици и ентусиасти
13.При четене веднага забелязвам когато искат в нещо да ме убедят.
А). да Б). не съм уверен В). не.
14.Поддържам ред в стаята си, всички вещи винаги са на местата си
А). да Б). не съм уверен В). не.
15.Ако трябва да избирам, бих предпочел да съм: А). лесничей Б). не
съм уверен В). учител.
16.На празници и рожденни дни аз: А). обичам да правя подаръци Б).
не съм уверен В). не обичам да правя подаръци.
17.«УМОРЕН» се отнася към «РАБОТА» както «ГОРД» към А).
УСМИВКА Б). УСПЕХ В). ЩАСТЛИВ.
18.Кой от следващите предмети по същество се отличава от другите
два: А). свещ Б). Луна В).електрическа светлина
19.Склонен съм да посещавам зрелища и развлечения А). по-често
от един път седмично Б). средно един път В). по-рядко от един
път
20.Считам, че непринудеността на поведението е по-важна от спазването на правилата на добрия тон А). правилно Б). не съм
уверен В). неправилно.
21.Би ми харесало да съм ветеринарен лекар А). да Б). не съм уверен
В). не.
22.Ям с такова удоволствие, че се случва да не съм така акуратен и
опрятен както другите хора. А). правилно Б). не съм уверен
В).неправилно.
23.В моето юношество ако се разминавах с родителите си в мнението
си, то аз: А). запазвах мнението си Б).нещо средно В).
съгласявах се с тях.
24.В болшинството случаи се чувствам зрял човек. А). правилно Б).
не съм уверен В). неправилно.
25.«УДИВЛЕНИЕ» се отнася към «СТРАНЕН» както «СТРАХ» към:
А). СМЕЛ Б). ТРЕВОЖЕН В). УЖАСЕН.
26.Коя от следните дроби се различава от другите две: А). 3/7 Б). 3/9
В). 3/11.
27.Имам по-малко приятели от другите хора А).да Б). не съм уверен
В).не.
28.Хората, понякога ме считат за небрежен, макар че като цяло
смятат, че съм приятен човек. А). да Б). не съм уверен В). не.
29.Предпочитам да чета: А). реалистични описания Б).нещо средно
В).четива с много чувства и въображение.
30.В опасни ситуации аз говоря гръмко, макар че това изглежда невежливо и нарушава спокойствието на другите А). да Б). не съм
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уверен В). не.
31.Предпочел бих да работя: А). с постоянна заплата Б). нещо средно
В). с неопределена заплата.
32.При изпълнение на някаква задача, аз се успокоявам само когато
се изяснят и най-малките подробности А). правилно Б). не съм
уверен В). неправилно.
33.«РАЗМЕР» се отнася към «ДЪЛЖИНА» както «НЕЧЕСТЕН» към:
А). ЗАТВОР Б). НАРУШЕНИЕ В).КРАЖБА.
34.По-добре е да си внимателен и да не чакаш нещо много добро от
живота, отколкото да си оптимист и винаги да чакаш успехи
А).правилно Б). не съм уверен В). неправилно.
35.Мислейки за трудностите в работата си А). старая се да планирам
живота си предварително Б). нещо средно В). ще се боря с
трудностите, когато възникнат.
36.По-интересно е да си: А). консултант при избор на професия Б).
не съм уверен В). ръководител на техническа фирма.
37.Когато съм на дълго и скучно събрание никога не изпитвам потребност нещо да рисувам, да въртя из ръцете си и др. подобни
неща А). правилно Б). не съм уверен В). неправилно.
38.Има периоди, през които ми става малко жално за самия мен А).
често Б). понякога В). никога.
39.Ако заплатата е еднаква, бих предпочел да съм А). адвокат Б). не
съм уверен В). пилот, щурман.
40.«ПО-ДОБЪР» се отнася към «НАЙ-ЛОШ» както ПО-БЪРЗО към:
А). «ПО-БАВНО» Б). ПО-ДОБРЕ В). НАЙ-БЪРЗО.
41.С кое от предложените съчетания трябва да се продължи буквения
ред: РООООРРОООРРР... А). ...ОРРР Б). ...ООРР В). ...РООО.
42.Много от свободното си време провеждам в разговори с приятели
за минали удоволствия А). да Б). не съм уверен В). не.
43.Харесва ми да извършвам някакви смели, рисковани постъпки
заради «идеята», «майтапа». . . А). да Б). не съм уверен В). не.
44.Видът на разхвърляна стая силно ме дразни. А). да Б). понякога
В). не.
45.Обичам музика: А). лека, жива Б). нещо средно В). сантиментална.
46.Красотата на една поема ме възхищава повече от красотата на
добре направено оръжие. А). да Б). не съм уверен В). не.
47.При туристически походи аз по-скоро предпочитам да съм под
ръководството на екскурзовод, отколкото сам да планирам
маршрута А). да Б). не съм уверен В). не.
48.Ако при обсъждане на някакъв въпрос сред участниците възникне
ожесточен спор, то аз предпочитам А). някой да победи Б). не
съм уверен В).компромисно решение.
49.Понякога завистта влияе на действията ми А). да Б). не съм уверен
В). не.
50.По-интересно е да си: А).художник Б). не съм уверен

13

В).общественик.
51.Коя от следните думи не се отнася към другите две: А). НИКАК Б).
ОТЧАСТИ В). МНОГО.
52.«ПЛАМЪК»се отнася към «ЖАР» както «РОЗА» към. А). ШИП Б).
ЧЕРВЕНИ ЦВЕТЧЕТА В). АРОМАТ.
53.Повече ми харесват приличните и скромни дрехи, отколкото ярките
и набиващите се в очи А). правилно Б). не съм уверен В). неправилно.
54.Повече ми харесва да прекарам вечерта занимавайки се с хобито
си, отколкото в оживена компания А).правилно Б). не съм уверен
В). неправилно.
55.В своите постъпки винаги точно се старая да се придържам към
общоприетите правила на поведение А). да Б). не съм уверен
В). не.
56.Понякога е необходимо да се употреби сила, тъй като не винаги
може да се постигне необходимото с убеждение А). правилно
Б). нещо средно В). неправилно.
57.В училище аз предпочитах: А). български език и литература Б). не
съм уверен В). математика.
58.При възпитанието е по-важно: А). да се отнасяш към детето с любов
Б). нещо средно В). да се изработят нужните привички и отношение към живота.
59.Считам, че обществото трябва да се ръководи от разума и да отхвърли старите привички и ненужните традиции А). да Б). не
съм уверен В). не.
60.Мисля, че в съвременния свят е по-важно да се разрешат: А).
въпросите на морала Б). не съм уверен В). въпросите за практическото използване на науката
61.Предпочитам да вървя по свой собствен път, вместо да действам
съобразно с приети правила А). правилно Б). не съм уверен
В).неправилно.
62.Преди да представя някакъв аргумент, предпочитам да почакам
докато не се убедя, че съм прав. А). винаги Б). обикновено
В).само ако е целесъобразно.
63.Ако ме помолят да поема шефство над(нещо)... А). не бих се
съгласил Б). не съм уверен В).вежливо бих отказал под предлог,
че съм зает
64.Коя от следващите думи не се отнася към другите две: А). ШИРОК
Б). ЗИГЗАГООБРАЗЕН В).ПРАВ.
65.«СКОРО» се отнася към «НИКОГА» както «БЛИЗКО» към: А).
НИКЪДЕ Б). ДАЛЕКО В). НЯКЪДЕ.
66.Считат ме човек пълен с ентусиазъм А).да Б). нещо средно В).
не.
67.Харесва ми работа, свързана с промени, разнообразие, командировки, даже ако е свързана с риск А). да Б). нещо средно В). не.
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68.Аз съм много взискателен човек и винаги настоявам А). правилно
Б). всичко да се прави по възможност по правилата В).
неправилно.
69.Харесва ми работа, изискваща добросъвестност, точно определени
навици и умения А). да Б). нещо средно В). не.
70.Уверен съм, че не пропуснах никакви въпроси и на всичките отговорих както мисля А). да Б). не съм уверен В). не

4. ЛИЧНОСТЕН ВЪПРОСНИК НА Х.
АЙЗЕНК
Въпросникът е разработен от Ханс Айзенк и е свързан с
неговия модел на личността. В България е адаптиран от
И.Паспаланов и Д.Щетински [Паспаланов,И.,Щетински,Д.,Айзенк,С.Б.
Българска адаптация на личностния въпросник на Ханс Айзенк. Психология, 1984, N 5]. Основните измерения са две: екстравертност
- интравертност и емоционална стабилност (устойчивост) лабилност (неустойчивост).

НЕВРОТИЗЪМ (ЕМОЦИОНАЛНА ЛАБИЛНОСТ, НЕУСТОЙЧИВОСТ).
Означава невротична нагласа, дължаща се на наследствени,
придобити или следствие от вътрешни конфликти фактори. Фиксира
нивото на личностна стабилност и емоционална чувствителност. Лабилният (неустойчив) човек е емоционално чувствителен, податлив
на стрес. Стабилният (устойчив) човек е спокоен, невъзмутим, неподатлив на стрес. Когато показанията по скалата са над нормата се
отчита емоционална лабилност (неустойчивост), а когато са под нормата - устойчивост.
В скалата са включени 23 айтема. Ключът е следният: ДА 3,7,11,14,17,21,25,28,31,35,39,42,46,52,55,59, 63, 67, 69, 72, 75, 80, 83.
ПСИХОТИЗЪМ
Показва степента на себепогълнатост, беднота на чувствата,
враждебност, жестокост, степента на «патологичност» на психиката.
Проблематична и спорна дименсия. Счита се, че комбинацията психотизъм-екстравертност говори за склонност към хистерия, а психотизъм-интравертност говори за склонност към маниакално-депресивни
психози.
В скалата са включени 24 айтема. Ключът е следният: ДА - 4,
15, 20, 24, 30, 33, 41, 45, 61, 68, 71, 74, 79, 86. НЕ - 2, 6, 10, 12, 34, 38,
51, 58, 66, 85.
СОЦИАЛНА ЖЕЛАТЕЛНОСТ (ЛЪЖА)
В скалата са включени 19 айтема. Ключът е следният: ДА 18,32,53,62,64,72,84. НЕ - 8, 22, 26, 35, 43, 47, 49, 56, 60, 70, 77, 81.
Норми за българската популация между 16 и 70 години:

Нормировката може да стане и по нормативни категории:
Във въпросника са включени следните скали:
ЕКСТРАВЕРТНОСТ
Означава общителност, комуникативност, отвореност. Съответно интравертността означава некомуникативност, затвореност,
необщителност. Когато показанията по скалата са над нормата се
отчита екстравертност, а когато са под нормата - интравертност.
В скалата са включени 20 айтема. Ключът е следният: ДА - 1, 5,
9, 13, 16, 23, 29, 37, 44, 48, 50, 54, 57, 65, 76, 78, 82. НЕ - 19, 27, 40
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Следва въпросникът:
(1) Имате ли много и различни любими занимания, с които запълвате
свободното си време?
(2) Обмисляте ли нещата, преди да предприемете каквото и да е?
(3) Често ли се променя настроението Ви - ту добро, ту лошо?
(4) Приемали ли сте похвала за нещо, за което знаете, че друг е
извършил?
(5) Приказлив (словоохотлив) човек ли сте?
(6) Бихте ли се притеснявали, ако дължите някому нещо?
(7) Чувствате ли се понякога нещастен (а), без да има конкретна
причина?
(8) Случвало ли ви се е да се полакомите и да си вземете от нещо
повече, отколкото Ви се е полагало?
(9) Можете ли да кажете, че сте доста жив, жизнерадостен човек?
(10) Бихте ли се разстроили много, ако видите някое дете или животно
да страда?
(11) Често ли се безпокоите за неща, които не е трябвало да казвате
или правите?
(12) Когато кажете, че ще направите нещо, държите ли на думата си,
въпреки, че това може да е свързано с много неудобства за
Вас?
(13) Обикновенно можете ли да се отпуснете и да се забавлявате
във весела компания?
(14) Раздразнителен (а) ли сте?
(15) Случвало ли се е да обвинявате някого в нещо, което знаете, че
Вие сте извършили?
(16) Обичате ли да се срещате с нови хора?
(17) Лесно ли могат да се наранят чувствата Ви?
(18) Мислите ли, че всички Ваши навици са добри и приемливи за
хората?
(19) Склонен (а) ли сте да оставате в сянка когато сте сред хората?
(20) Бихте ли приели препарати (лекарства, наркотици и др.), които
могат да имат странен и опасен ефект?
(21) Често ли Ви се струва «да Ви дойде до гуша» («да Ви писне»)?
(22) Случвало ли Ви се е да вземете чужда вещ (дори само молив
или копче)?
(23) Обичате ли често да излизате?
(24) Прави ли Ви удоволствие да причинявате болка на хора, които
обичате?
(25) Често ли Ви тревожи чувство за вина?
(26) Говорите ли понякога за неща, от които нищо не разбирате?
(27) Предпочитате ли четенето на книги пред срещите с хора?
(28) Бихте ли казали че сте нервен човек?
(29) Имате ли много приятели?
(30) Обичате ли да си правите с хората груби шеги («лоши намера»),
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които понякога наистина могат да им навредят?
(31) Измъчват ли Ви често съмнения и опасения?
(32) Като дете винаги ли правехте веднага и без мърморене това,
което искаха от Вас?
(33) Мислите ли че сте от хората на които много-много «не им пука»?
(34) Отдавате ли голямо значение на доброто възпитание и
собствената хигиена.
(35) Тревожите ли се за странни неща, които могат да се случат?
(36) Случвало ли Ви се е да счупите или загубите чужда вещ?
(37) Обикновенно Ваша ли е инициативата когато създавате нови
приятелства?
(38) Лесно ли влизате в положението на хората, които споделят с
Вас своите грижи?
(39) Бихте ли казали за себе си че сте вътрешно напрегнат (а), твърде
чувствителен (а)?
(40) Обикновенно мълчите ли, когата сте сред хората?
(41) Смятате ли, че бракът е нещо отживяло и трябва да се премахне?
(42) Изпитвате ли от време на време самосъжаление?
(43) Хвалите ли се понякога?
(44) Лесно ли можете да оживите някоя скучаеща компания?
(45) Дразнят ли Ви шофьори, които карат предпазливо?
(46) Тревожите ли се за здравето си?
(47) Случвало ли Ви се е да кажете нещо лошо или злобно по адрес
на някого?
(48) Обичате ли да разказвате шеги и весели истории на своите
приятели?
(49) Случвало ли Ви се е като дете да се държите дръзко с родителите
си?
(50) Обичате ли да бъдете сред хора?
(51) Безспокоите ли се, ако знаете, че сте допуснали грешка в работата
си?
(52) Страдате ли от безсъние?
(53) Често ли се чувствате отпуснат (а) и уморен (а) без определена
причина?
(54) Винаги ли измивате редовно ръцете си преди ядене?
(55) Имате ли пости винаги «готов отговор», когато разговаряте с
хора?
(56) Случвало ли Ви се е да си послужите с измама по време на
игра?
(57) Обичате ли да вършите неща, при които трябва да се действа
бързо?
(58) Добър човек ли е (била) Вашата майка?
(59) Често ли имате чувството, че животът е много скучен и сив?
(60) Случвало ли Ви се е да използвате някого за своите интереси?
(61) Има ли хора, които постоянно гледат да Ви отбягнат?
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(62) Винаги ли сте учтив, дори и с хора, които са Ви неприятни?
(63) Искало ли Ви се е понякога да сте мъртъв?
(64) Бихте ли декларирали всичко на митницата, дори и да сте сигурен
(а), че няма да Ви проверяват?
(65) Можете ли да раздвижите едно събиране (гости, забава и др.)
(66) Стараете ли се да бъдете груб с хората?
(67) Дълго ли се притеснявате след някакво смущаващо преживяване?
(68) Когато пътувате с влак, често ли пристигате на гарата в последната минута?
(69) Страдате ли от «нерви»?
(70) Случвало ли Ви се е да кажете нещо нарочно, за да засегнете
някого?
(71) Лесно ли се развалят приятелствата Ви без да имате вина?
(72) Често ли се чувствате самотен (а)?
(73) Винаги ли делата отговарят на думите Ви?
(74) Обичате ли понякога да дразните животните?
(75) Лесно ли се засягате, когато хората намират недостатъци у Вас,
или в работата Ви?
(76) Смятате ли, че живот без опасности ще бъде твърде скучен за
Вас?
(77) Закъснявали ли сте някога за среща или за работа?
(78) Обичате ли около Вас да има възбуда и голямо оживление?
(79) Бихте ли искали другите хора да се страхуват от Вас?
(80) Случвало ли Ви се е понякога ту да кипите от енергия, ту да сте
много отпуснат?
(81) Оставяте ли понякога днешната работа за утре?
(82) Смятат ли Ви другите хора за твърде жив, жизнерадостен?
(83) Лесно ли се засягате на някои теми?
(84) Винаги ли сте готов да признаете грешката, която сте направили?
(85) Би ли Ви станало много жалко за животно, което е хванато в
капан?
(86) Неприятно ли Ви беше да попълните този въпросник?

5. СКАЛА НА НА СОЦИАЛНАТА
ЖЕЛАТЕЛНОСТ
Скалата за социална желателност (ССЖ) принадлежи към т.н.
«тестове за лъжа» които се вграждат в личностните въпросници. ССЖ
служи за критерий за интерпретируемост на резултатите от изследването. Ако едно лице получи висок резултат по ССЖ, то е под съмнение неговата искреност при отговорите на други айтеми. ССЖ разкри-
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ва тенденции за симулация и потребността от социално одобрение
[Паспаланова,Е.Методическо ръководство за работа със скала за
социална желателност (ССЖ). БАН-ЦПЛ,С.,1984].
ССЖ съдържа твърдения за поведение, което от една страна
е приемливо за повечето хора, но от друга страна би представило
изследвания в недотам добра светлина.
Ключ за скалата:
Отговор «ДА» на айтеми N 01, 03, 04, 08, 11, 12, 14, 16, 17, 19,
20. Отговор «НЕ» на айтеми N 02, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 18.
Норма за българската популация между 16 и 70 години (по
аналогичната скала на Х.Айзенк):
Мъже - 9,19; гранична зона 10.
Жени - 10,97; гранична зона 11.
Следва въпросникът:
(1). Преди да гласувам при избор на ръководство или вот на доверие,
винаги много внимателно преценявам качествата на всеки
кандидат.
(2). Понякога се чувствам обиден, когато не успея да се наложа.
(3). Независисмо от условията, в които се намирам, винаги се грижа
за облеклото.
(4). На масата в къщи се държа така, както и в ресторант.
(5). Без колебание бих се вмъкнал на кино без билет, ако съм сигурен,
че няма да ме хванат.
(6). От време на време обичам да поклюкарствам.
(7). Случвало ми се е да се противопоставям на хора с авторитет,
макар и да съм знаел, че имат право.
(8). Винаги слушам внимателно, дори и когато разговарям с хора, на
чието мнение не държа особено.
(9). Спомням си, че съм се преструвал на болен, за да се отърва от
нещо.
(10). Макар и рядко, имало е случаи, когато съм използвал някого.
(11). Независимо от последиците, винаги си признавам, когато съм
допускал грешка.
(12). Винаги върша на дело това, което съм казал пред другите,
независимо от трудностите.
(13). Понякога предпочитам да си отмъстя за нещо, което ми е направено, вместо да простя и да забравя.
(14). Винаги съм любезен и внимателен, дори и към хора, които не са
ми особено приятни.
(15). Макар и рядко, случвало ми се е да се чувствам напълно.
(16). Никога не съм изпитвал неприятни чувства, когато някой излага
идеи съвсем различни от моите.
(17). Никога не съм чувствал желание да нараня някого.
(18). Често се дразня от хора, които ми искат услуги.
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(19). Смятам, че не съм бил наказван без някаква причина.
(20). Никога нарочно не съм казвал нещо, което да засегне или обиди
някого.

6. ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ТЕМПЕРАМЕНТА НА Я.СТРЕЛЯУ
Един от най-широко разпространените въпросници за изследване на темперамента, свързан с теорията на И.П.Павлов. Има почти
универсален характер. Разработен е от полския психолог Ян Стреляу
[Стреляу,Я. Роль темперамента в психическом развитии.М,1982]
Има редица модификации.
Въпросите, свързани с диагностиката на темперамента са породени най-вече от големия брой теории и многото различаващи се
термини. Стреляу привежда следната съпоставителна таблица на
типовете темперамент, в която съответствията не са пълни, а показват
общите елементи и приемствеността на множеството теории:
Във въпросника са включени 134 въпроса, на които се отговаря
с «да», «не» и «не мога да отговоря категорично» (?). При съвпадение
на отговора с ключа се отчитат 2 точки; отговор «?» се оценява с
една точка; несъвпадащ с ключа отговор се оценява с 0 т. При сума
по дадена скала 42 и повече точки се счита висока степен на изразеност (силен, уравновесен, подвижен).

Скалите на въпросника са три:
СИЛА НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗБУДА. Отговор «ДА» на айтеми
N 3, 4, 7, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 32, 39, 45, 56, 60, 66, 72, 73, 78, 81,
82, 83, 94, 97, 98, 102, 105, 106, 113, 114, 117, 121, 122, 124, 130, 132,
133, 134; отговор «НЕ» на айтеми N 047, 051, 107, 123.
УРАВНОВЕСЕНОСТ (СИЛА НА ПРОЦЕСА НА ЗАДЪРЖАНЕ).
Отговор «ДА» на айтеми N 2, 5, 8, 10, 12, 27, 30, 37, 38, 41, 48, 50, 52,
53, 62, 63, 65, 69, 70, 75, 77, 84, 87, 89, 90, 96, 99, 103, 108, 109, 110,
112, 118, 120, 125, 126, 129; отговор «НЕ» на айтеми N 18, 34, 36, 59,
67, 128.
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ПОДВИЖНОСТ НА НЕРВНИТЕ ПРОЦЕСИ. Отговор «ДА» на
айтеми N 1, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 54,
55, 64, 68, 71, 74, 76, 79, 80, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 100, 101, 107, 111,
115, 116, 119, 127, 131; отговор «НЕ» на айтеми N 25, 57, 63.
Следва въпросникът:
(1) Лесно ли се сработвате с нови другари и ръководители?
(2) Способни ли сте да се въздържите от едно или друго действие,
докато не получите съответното разпореждане?
(3) Достатъчен ли Ви е кратък отдих за възстановяване на силите след
уморителна работа?
(4) Умеете ли да работите в неблагоприятни условия?
(5) Въздържате ли се по време на работа от неделови, емоционални
аргументи?
(6) Лесно ли започвате работа след продължително прекъсване (отпуск, болест)?
(7) Постигате ли по-високи резултати в условията на конкуренция?
(8) Способни ли сте ако сте поръчали на някого да свърши определена
работа, да чакате спокойно да свърши?
(9) Заспивате ли еднакво леко ако легнете в различни часове на деня?
(10) Умеете ли да пазите тайна ако Ви помолят?
(11) Лесно ли се връщате към работа, с която не сте се занимавали
няколко седмици или месеци?
(12) Способни ли сте по нечие указание бързо да се успокоите?
(13) Доброволно ли се стремите към участие в отговорни мероприятия?
(14) Предизвиква ли у Вас монотонната работа скука и сънливост?
(15) Лесно ли заспивате след силни преживявания?
(16) Способни ли сте бързо да се съсредоточите при изпълнение на
някаква задача?
(17) Охотно ли изпълнявате сложни и рисковани задачи?
(18) Трудно ли Ви е да сдържите своето раздразнение?
(19) В състояние ли сте да се владеете в трудни минути?
(20) Умеете ли когато трябва да приспособите поведението си към
поведението на околните?
(21) Съхранявате ли бодрост и увереност при изпълнение на отговорни задачи?
(22) Влияе ли съставът на групата, в която работите на Вашето самочувствие и настроение?
(23) Способни ли вте да понасяте лесно поражение?
(24) Уверени ли сте в своите сили пред отговорна работа?
(25) Предизвикват ли раздразнение у Вас неочакваните изменения в
разписанието за работа (дневния режим)?
(26) С удоволствие ли започвате нова работа, овладявате нова техника и т.н. ?
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(27) В състояние ли сте да запазите спокойствие, когато чакате важно
за Вас решение?
(28) Лесно ли организирате първите дни на ваканцията (отпуската)
си?
(29) Бързо ли реагирате на команди?
(30) Лесно ли приспособявате походката и маниерите си към тези на
по-лениви от Вас хора?
(31) Бързо ли се приспособявате към новото?
(32) С желание ли се изказвате на събрания, семинари?
(33) Лесно ли може да Ви се развали настроението?
(34) Трудно ли Ви е да се откъснете от изпълнението на служебни
задачи?
(35) Лесно ли Ви е да се въздържите от забележка към другаря си,
ако е допуснал грешка?
(36) Лесно ли могат да Ви провокират за нещо?
(37) Лесно ли се сдържате да не отговорите на рязка забележка?
(38) Винаги ли проявявате търпеливост и настойчивост при многократно изпълнение на трудни упражнения и задачи?
(39) Лесно ли понасяте многочасова работа?
(40) Лесно ли влизате в разговор със случайни хора?
(41) Въздържате ли се от груби забележки по адрес на съперниците
си в живота?
(42) С готовност ли се включвате в работа, изискваща голяма ловкост
на ръката?
(43) В състояние ли сте да измените веднъж взето от Вас решение,
като отчитате мнението на другите?
(44) Бързо ли привиквате към нова система на работа?
(45) Бързо ли възстановявате силите си след силно напрежение?
(46) Можете ли бързо да си съберете вещите и да тръгнете след
уморителна работа?
(47) Често ли се отказвате от намеренията си, ако възникнат препятствия?
(48) Лесно ли се придържате към обичайния си режим, ако сте на
друго място?
(49) Събуждвте ли се обикновенно бързо и без труд?
(50) В състояние ли сте да се въздържите от импулсивни реакции?
(51) Трудно ли Ви е да се изказвате, ако в залата шумят?
(52) Лесно ли се въздържате от преждевременни действия?
(53) Успешно ли сдържате силното си вълнение, започвайки отговорна
работа?
(54) Бързо ли привиквате към ново място за живеене (дом, хотел)?
(55) Обичате ли честите промени?
(56) Склонни ли сте към излишен риск в отговорни дела?
(57) Обичате ли продължително и старателно да работите по някаква
задача?
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(58) В края на работгния ден също така свободно и леко ли работите,
както в началото?
(59) Често ли се мени настроението Ви?
(60) Може ли да се каже, че най-често преди началото на отговорна
работа сте в «бойна готовност»?
(61) Харесвате ли интензивните и краткотрайни работи?
(62) Можете ли да се въздържите от неуместни забележки?
(63)Има ли за Вас значение постоянното място (работно, в съблекалня
и т.н.)?
(64) Лесно ли преминавате от една работа в друга?
(65) Претегляте ли всичките «за» и «против» преди да вземете
решение?
(66) Лесно ли продължавате работа, ако в самото й начало сте претърпели частичен неуспех, допуснали сте грешка?
(67) Наблюдава ли се у Вас припряност в работата?
(68) Бързо ли Ви омръзват еднообразните занимания?
(69) Лесно ли Ви е да сдържите външното изражение на радост от
някаква лична победа?
(70) Въздържате ли се по време на разговор и изказване от излишни
движения и жестикулации?
(71) Харесвате ли оживената обстановка при работа?
(72) Харесвате ли продължителната работа, изискваща големи умения?
(73) В състояние ли сте продължително време да се съсредоточите
при изпълнението на определена задача?
(74) Харесвате ли работите, изискващи бързина на движенията?
(75) Умеете ли да се владеете в трудни жизнени ситуации?
(76) Бързо ли пристъпвате към работа, след като получите указание
от началника си?
(77) Способни ли сте в края на работния ден да изчакате приятелите
си за да тръгнете заедно?
(78) В състояние ли сте, ако извършите грешка, бързо да се
съсредоточите и успешно да завършите работата?
(79) Бързо ли преглеждате вестници?
(80) Случва ли се да говорите така бързо, че другите трудно да Ви
разбират?
(81) Можете ли нормално да работите, ако не сте се наспали?
(82) В състояние ли сте да работите дълго време без почивка?
(83) В състояние ли сте да работите свободно ако Ви боли зъб или
глава?
(84) В състояние ли сте спокойно да завършите работата си, ако
знаете, че приятелите Ви чакат?
(85) Отговаряте ли бързо на неочаквани въпроси?
(86) Отдавате ли предпочитание на напрегнатата работа?
(87) Можете ли да останете спокойни и сдържани, ако допуснат греш-
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ка спрямо Вас?
(88) Лесно ли променяте плановете си, изготвени по-рано?
(89) Търпеливи ли сте?
(90) Лесно ли се приспособявате към по-бавен ритъм на работа от
Вашия?
(91) Лесно ли Ви е преди началото на някаква работа да вършите и
други действия (да помагате, да отговаряте на въпроси и т.н.)?
(92) Могат ли колегите Ви лесно да оправят лошото Ви настроение?
(93) Умеете ли без особен труд да вършите няколко действия
едновременно?
(94) Съхранявате ли психическо равновесие, ако станете свидетел
на нещастен случай на улицата?
(95) Харесвате ли работа, изискваща множество разнообразни манипулации?
(96) Лесно ли Ви е да съхраните спокойствие ако трябва да чакате
продължително време обявяването на важен за Вас резултат?
(97) Самостоятелни ли сте в трудни жизнени ситуации?
(98) Свободно ли се чувствате в голяма и непозната компания?
(99) Можете ли веднага да прекъснете разговор, ако е необходимо?
(100) Лесно ли се приспособявате към различен стил на работа на
началниците?
(101) Обичате ли често да се мени мястото на работата Ви?
(102) Склонни ли сте да поемете инициативата, ако се случи нещо
нередно?
(103) Въздържате ли се от неуместни забележки към началниците в
случай на явни техни грешки?
(104) Започвате ли работа веднага с пълна сила?
(105) Решавате ли се да са обявите против общоприетото мнение,
ако Ви се струва, че сте прави?
(106) Стимулират ли Ви неуспехите?
(107) Лесно ли възстановявате душевното си равновесие след
поражение?
(108) В състояние ли сте дълго да чакате, например на опашка?
(109) Въздържате ли се от намеса, ако предварително сте убедени,
че тя до нищо няма да доведе?
(110) В състояние ли сте спокойно да чакате сигнала за началото на
работата?
(111) В състояние ли сте да реагирате мигновенно в неочаквано
направление?
(112) Можете ли да спазвате тишина ако Ви помолят за това?
(113) Съгласявате ли се без особено колебание на болезнени лечебни
процедури?
(114) Умеете ли интензивно да работите?
(115) Охотно ли променяте местата за отдих и развлечение?
(116) Трудно ли Ви е да привикнете към друг дневен режим?
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(117) С желание ли се включвате в съревнование, ако знаете, че
противникът е по-силен от Вас?
(118) Лесно ли Ви е да се отърсите от спомени за предишни неуспехи,
ако внезапно Ви обхванат?
(119) Чувствате ли се добре, ако в хода на работния ден Ви се наложи
неколкократно да смените вида работа?
(120) Владеете ли своите мисли и чувства преди началото на отговорно дело?
(121) Приятно ли Ви е да извършвате многократно повтаряща се работа?
(122) Лесно ли Ви е да се заставите да изпълнявате опасна и рискована работа?
(123) Трепери ли Ви гласът (или други смущения в говора) в необичайна ситуация?
(124) Умеете ли да се отвличате по време на работа от странични
дразнители?
(125) В състояние ли сте продължително време да стоите (седите)
спокойно, ако Ви помолят за това?
(126) В състояние ли сте да подтиснете своето веселие, ако с това
можете да засегнете някого?
(127) Лесно ли преминавате от печал към радост?
(128) Лесно ли може да Ви извадят от равновесие?
(129) Спазвате ли без особен труд задължителните във Вашата среда
правила за поведение?
(130) Със желание ли се изказвате на официални места и по официални поводи?
(131) Започвате ли работа бързо и без предварителна подготовка?
(132) Готови ли сте да помогнете на другия, рискувайки живота си?
(133) Енергични ли са Вашите движения?
(134) Изпълнявате ли с желание отговорна работа?

7. ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ТЕМПЕРАМЕНТА НА Г. БЕРГЕР
Съществуват две групи теории за темперамента. Типологическите теории са исторически първи и най-разпространени, но са критикувани поради схематичността, упростенчеството и което е най-важно,
за връзката на типовете темперамент с крайните проявления на даден
признак, които са много редки. Като реакция на този подход се появяват факторните теории.
Една от първите такива теории е тази на холандците Г. Хейманс
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(G.Heymans) и Е.Уирсма (E.Wiersma) от 1906 г., допълнена и актуализирана във френската психология от Р. Льо Сен (R. Le Senne).
Концепцията на Льо Сен по същество е за характера и за темперамента като негова основна част. Характерът се определя като
ансамбъл от изразени диспозиции, формиращи психичния скелет на
човека, относително устойчива организация, която не се променя особено в хода на човешкия живот. Този психически скелет се реализира
като начин на реагиране. Той се формира от обстоятелствата, ситуациите, работата на човек над себе си и е в най-голяма степен основа
на човешката индивидуалност.
Основните диспозиции, които по различен начин се съчетават
в 8 типа темперамент са:
• Емоционалност - неемоционалност.
• Активност - неактивност.
• Отзвучаване (функция) - първично / вторично.
Освен възбудимостта на чувствата (Е) тази система включва
«възбудимостта на волята» (А) и критерия «първична-вторична функция» (Ф), въведена от Грос.
Следва описание на трите основни скали:
ЕМОЦИОНАЛНОСТ
Проява на разнообразни чувства, вариращи по насоченост.
Други автори наричат тази дименсия импресивност, емоционална изразеност, чувствена лабилност. При всички случаи се изразява в разнородни емоции и чувства - слаби и силни, моно- и поливалентни.
Емоционалността на човека се определя от честотата и силата
на емоционалната реакция към ситуация, която я предизвиква. Личността с високо ниво на емоционалност е постоянно възбудена, без
значение от какво. Тя се поддава на впечатления, лабилна е в емоциогенни ситуации, лесно мобилизира енергията си и я реализира в
поведението си. Лесно се ентусиазира и възмущава. Възбудата често
изглежда непредизвикана от нещо конкретно. Такъв човек говори с
убеждение и плам. Така и работи. Много мисли за живота, често е
нещастен. Чувства страх и безпокойство. Нерядко силната възбуда
го деморализира и дезорганизира.
АКТИВНОСТ
Диспозиция за насочване на спонтанните желания към цел,
свързана с преодоляването на някои трудности. Означава приложение на много енергия, сила на волята, преднамереност на психическата дейност, устременост, мобилизираност, организираност.
Активният човек работи и живее интензивно. Той обича да
работи, постоянно е зает с нещо. Това го прави доволен. Не отлага
работите си за по-късно, не се демобилизира от трудностите.Не се
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изморява лесно и бързо почива и се зарежда със сили.
Трудностите стимулират активните хора. Те харесват плановостта и се стремят да планират работите си. Активните личности са
живи, действени, мобилни - в труда, в къщи, в свободното си време и
т. н.
ОТЗВУЧАВАНЕ (ФУНКЦИЯ)
Дименсия, основана на физиологичната структура на нервната
система - бързо или бавно отзвучаване на реакциите, главно емоционални, към външните и вътрешни дразнения на организма. Изразява
се с продължителността на следите от тези дразнения, от предишната
дейност върху следващата и пр.
Съществуват два вида отзвучаване: първично и вторично. Типовете с преобладаване на първичната или на вторичната функции
са съвсем отдалечени аналози на умствените и рационални типове
на И.П.Павлов. Не е изключено Павлов да е повлиян от тази типология.
Първичното отзвучаване (функция) е характерно за импулсивните, живеещи на момента хора. Те бързо реагират на стимулите
на средата, незабавно и силно, при това ефектът от реакцията бързо
угасва. Тази реакция е еластична, незабавна, бурна. Такива хора са
склонни към промяна на реакцията, малко стереотипни са, лесно примиряващи се, шеговити, повърхностни. Те лесно установяват контакт
с другите хора. Интересуват се от това, което е «тук» и «сега». Често
изоставят започнатото и се насочват към друго - ново. Често менят
приятелите и интересите си. Често са обхванати от силни, но нетрайни
чувства. Харесват новото, нетрадиционното. В повечето случаи са
екстраверти.
Вторично отзвучаване (функция) - Известно е още като персеверация (По Спирман и Гилфорд). Описва се като психична инертност при реагиране, хладност, стереотипност, голяма латентност.
Такива хора са в началото със слаба реакция на дразнителите,
но след това непрекъснато усилваща се и съхраняема продължително
време. Това са сериозни, спокойни, издържливи, прикрити хора, педантични, добросъвестни, склонни към депресии, хладни, стереотипни, проявяващи постоянство.
Такъв човек мисли с готови схеми. Стреми се да регулира желанията си. Дълго преживява дадено чувство или настроение. Има установени навици и стабилен светоглед. Болшинството такива хора (но
не всички) са интраверти.
Типовете темперамент са следните:
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Въпреки, че някои от тях звучат донякъде пейоративно (с отрицателен нюанс), в тази типология се подчертават и позитивните, и
негативните черти на всеки тип. Счита се, че при малките деца не се
наблюдават типовете с вторична функция. Още в училищна възраст,
обаче започва отдиференцирането на такива типове.
Въпросникът на Гастон Бергер (1957) е разработен за анализ
на всички черти на характера по теорията на Льо Сен. Той проучва 9
измерения на личността, от които първите 3 се отнасят до темперамента, а останалите са допълнителни. Въпросникът е много популярен във френско говорящите страни.
Всяка скала е двуполярна, като са предвидени 3 възможни
отговора: А - оценява се с 9 точки;В - (не мога да отговоря категорично)
- 5 точки; С - 1 точка.
Резултатите над 50 т. се отнасят към положителната част на
скалата, а под 50 - към отрицателната. Счита се, че въпросникът
може да се използва пълноценно за индивидуална диагностика от
14-15 годишна възраст нагоре. С помощта на векторен анализ на
първите 3 измерения е възможно да се изчисли строежът на темперамента за отделната личност, като се изрази в проценти относителния дял на всеки от осемте типа темперамент.
В съкратения вариант на въпросника са включени 3 скали от
полската версия на оригиналния въпросник (Хенрика Островска) [Siek,
S. Wybrane metody badania osobowosci.W.,1983] . В него трите скали
включват следните айтеми:
Скала Е - 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28.
Скала А - 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29.
Скала Ф - 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30.
Коефициентите на обективност и надеждност са съответно: за
скала Е - 0,74 и 0,85; А - 0,65 и 0,74; Ф - 0,58 и 0,78.
Следва въпросникът:
(А). Поддавам се леко на емоции, преживявам и дреболиите. (С).
Само важни за мен неща могат да ме развълнуват
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(А). През свободното си време работя, поправям дрехи, колата. (С).
През свободното си време слуша; радио, чета книга, размишлявам.
(А). Занимавам се с колекционерство /предмети, приятели/ (С). Почесто се задоволявам с непосредствените резултати.
(А). Склонен съм към ентусиазъм, радост. Лесно се възмущавам, разочаровам. (С). Хората и техните постъпки отминавам със спокойствие и студенина.
(А). Това, което реша, го изпълнявам леко.(С). По-лесно решавам
нещо, отколкото го изпълнявам.
(А). Преди пътешествие или друга нова ситуация обмислям и предвиждам с какво може да се сблъскам. (С). Не се замислям особено над това, което ми предстои. Каквото е писано, ще стане
(А). Раздразнителен и раним съм. Лесно се обиждам. Не обичам критиката. (С).Понасям обиди и критика безболезнено.
(А). Трудностите и препятcтвията ме амбицират да ги преодолея. (С).
Срещна ли препятствия, предпочитам да отстъпя.
(А). Най-често постъпвам според принципите си. (С). Предпочитам
предварително нищо да не предвиждам, а да се приспособя
към обстоятелствата.
(А). При неочаквано произшествие лесно губя равновесие, смущавам
се. (С). Не преживявам дълбоко такива случаи.
(А). По-скоро предпочитам да действам в настоящето и да мечтая
за бъдещето.(С). Повече съм склонен да мисля за това, което е
било, отколкото за това, което може да бъде.
(А). Последователен съм в постъпките си.Завършвам започнатото.
(С). Често захвърлям някоя работа заради друга, нова.Рядко ги
завършвам до края.
(А). Когато говоря, моделирам гласа си, меня интонацията. (С). Почесто говоря спокойно и монотонно.
(А). Когато имам нещо за правене, правя го веднага. (С). Склонен
съм по-скоро да отлагам нещо за по-късно.
(А). Обичам да имам постоянни приятели, колеги. Срещам се със
съученици и приятели от казармата. (С).Обичам често да сменям
приятелите и колегите си
(А). Неспокоен и възбуден съм пред нещо ново и непознато, пред
началото на нова работа. (С). По-често съм спокоен с мисълта,
че което ми е писано, ще се случи
(А). Незабавно вземам решение, даже в трудни минути. (С). Най-често
съм нерешителен, колебая се дълго.
(А). Лесно прощавам обидите и ги забравям. (С). Трудно прощавам и
се сдобрявам,а след това «раната» остава задълго.
(А). Често съм в състояние на радост, печал, раздразнение ентусиазъм. (С). По-често съм в еднообразно настроение.
(А). По-често минавам за подвижен, жив. (С). По-често съм спокоен,
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даже ленив ако не преживявам силни вълнения.
(А). Животът ми е изпълнен с регулярно повтарящи се събития - работа,
срещи, празници... (С). Не обичам подобен ред в живота Повече
харесвам нещо ново, неочаквано...
(А). Често се случва да имам съмнения, скрупули, натрапчиви мисли.
(С). Такива мисли ме спохождат много рядко.
(А). Когато правя нещо, съм склонен да рационализирам, да влагам
нещо от себе си. (С). Предпочитам да работя това, което искат от
мен, отколкото да правя изменения и подобрения.
(А). Обичам реда, правилността, подредеността. (С). Считам, че редът е
по-малко важен и потребен от новостите.
(А). Често ми се случват страх, срам, вълнение, които затрудняват желанията ми. (С). Това ми се случва много, много рядко ...
(А). Когато ръководя нещо, контролирам изпълнението. (С). Не обичам
да контролирам. Вярвам в хората...
(А). Обичам да планирам, да прогнозирам живота си. (С). Обичам да
живея без план и да завися от ситуацията и настроението.
(А). Понякога преживявам чувство на самота, че не ми върви, че съм
нещастен. (С). В основното съм доволен от себе си и от това, което
имам.
(А). Винаги се стремя да взема участие в работата и забавите на другите
хора. (С). Обичам да наблюдавам работата и забавите на другите
хора.
(А). Минавам за упорит.По-често не съм склонен да се откажа от мнението
си. (С). Лесно се убеждавам и съм склонен да приема новостите.

8. ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
АГРЕСИВНОСТТА
Въпросникът е публикуван през 1957 г. от А.Бюс и сътрудничката
му А. Дюрке. След това се счита за една от най-надеждните методики в
това отношение. Предназначен е за възрасти над 14 години. За
валидността на въпросника има малко данни.
Агресивността според А. Бюс е реакция, изразяваща се в желание за увреждане на другите. Той разглежда няколко вида агресивни
реакции - физическа и вербална, а също така и разновидности на агресивното поведение като гняв и враждебност. От факторите, предизвикващи агресивни реакции, Бюс отбелязва три: фрустрацията; атака
към личността; физически дразнители.
Въпросникът включва 75 въпроса, разпределени в 8 скали (има
и 100 въпросна версия). Отговаря се с „да” и „не”.(Siek,S. Wybrane metody
badania osobowosci. -W.,1983 )
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Скалите са следните:
1. ФИЗИЧЕСКА АГРЕСИЯ - използване на физическа сила
срещу други хора (не към предмети) чрез собственото тяло или чрез
оръжие. Обектът на агресия е някаква бариера за агресора
(фрустрат). Тенденция, изразяваща се в симптоми като: губене на
контрол над агресивните си импулси; удряне на друг човек;
започване на борба с този, който обижда; задържане с ръце и
тяло на някого; борба за защита на своите права; предизвикване
на болка и нараняване и др. Ключ: +1, -9, -17, +25, +33, +41, +48,
+55, +62, +68.
2. КОСВЕНА АГРЕСИЯ - агресия, косвено насочена към друго
лице или не насочена към някого конкретно. Отхвърляне на другите
хора чрез злостни клюки, осмиване, говорене зад гърба им, употреба
на прякори, зъл хумор, чупене на предмети, удряне по масата и др.
подобни. Ключ: +2, +10, +18, -26, +34, +42, -49, +56, +63.
3. АГРЕСИВНА РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ – готовност за проява
на негативни чувства при най-малка възбуда (избухливост, грубост).
Емоционална реакция, изразяваща се в специфични мимика, жест,
поза на тялото и пр. Гневът често води до агресивни реакции. Самите
агресивни реакции в много случаи (но не винаги) са провокирани
от гняв. Ключ: +3, -11, +19, +27, -35, +43, +50, +57, +64, -69, +72.
4. НЕГАТИВИЗЪМ - опозиционно поведение. Проявява се в
много разнообразни варианти - от пасивно съпротивление и
неприспособяване към изискванията на другите хора до активна
борба против установени обичаи и закони, норми и правила за
постъпване и разговор. Прояви на негативизъм са неотговаряне на
молбите на този, който ни моли; бунт против правила;
противопоставяне на поръчения и заповеди; „алергия” към
началници и други ръководители; отхвърляне на авторитетите в
живота и др. Ключ: +4, +12, +20, +28, -36.
5. ОБИДА - завист и ненавист към обкръжаващите за
действителни и измислени действия. Готовност за реагиране със
силни, агресивни реакции на най-малката провокация.
Раздразнение, грубост, невежливост, нетърпение, преживяване на
състояние на предстоящо избухване, дребнавост и пр. Ключ: +5, +13,
+21, +29, +37, +44, +51, +58.
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6. ПОДОЗРИТЕЛНОСТ - в диапазона от недоверие и предпазливост
към хората, до убеждение, че другите планират и нанасят вреда.
Прехвърляне на собствената враждебност на други хора. Внимателно
следене на поведението на хората; вярване, че другите искат да ни
попречат и планират против нас атаки - словесни и физически. Такъв
човек счита, че «зад неговите рамене има някой» и очаква удар от там.
Силно подозрителен е към тези, които се представят по-приятелски от
другите. Удивява се, че някой може да му направи нещо приятно. Не
вярва, че хората говорят истина. Към хората, които не харесва е
язвителен, надсмива се над тях. Ключ: +6, +14, +22, +30, +38, +45, +52,
+59, -65, -70.
7. ВЕРБАЛНА АГРЕСИЯ – израз на негативни чувства чрез вербални
по форма (вик, крясък) и съдържание (проклятия, заплахи) отговори.
Стремеж за нараняване на другите и за победа над тях чрез думи и
изрази. Спорене, навикване, крясъци, заядлива критика, остър език,
заплахи; «казване на истината в очите»; явно предизвикване чрез думи
на другите; неотчитане на чуждите аргументи, настояване на своето и др.
Ключ: +7, +15, +23, +31, -39, +46, +53, +60, -66, +71, +73, -74, -75.
8. ЧУВСТВО ЗА ВИНА – изразява възможното убеждение на
субекта, че е лош човек, че постъпва лошо, а също усещане на угризения
на съвестта. Преживяване на упреци, съвест заради дребни неща.
Съмнение в правотата на своите мисли. Убеждение, че хората, които
правят нещо зле, чувстват също вината си за това. Преживяване на
съжаление заради цената на успехите. Мисли за своите грехове, за
възмездие. Мисли, че не се живее правилно. Ключ: +8, +16, +24, +32, +40,
+47, +54, +61, +67.
ЛЪЖА (СОЦИАЛНА ЖЕЛАТЕЛНОСТ). Въпросите от скалата „Лъжа”
се интерпретират по следния начин: когато са в дадената скала,
отговора „НЕ” се счита за проява на агресивност. Когато отговорът е „ДА”,
агресивността се изключва, но отговорът се отчита в скалата за лъжата.
Ключът: +9, +11, +17, +26, +35, +36, +39, +49, +65, +66, +69, +70, +74, +75.
Когато сумата на положителните отговори по дадена скала
надвишава 50% се счита, че е налице агресивност по тази скала. При 8 и
повече отговори по скалата „Лъжа”, резултатът е недействителен.
ИНДЕКСИ. Изчисляват се основни индекси:
ИНДЕКС НА ВРАЖДЕБНОСТ - включва 5 и 6 скали; норма - 7±3
(макс. 18).
ИНДЕКС НА АГРЕСИВНОСТ - включва 1, 3, 7 скали; норма - 21±4
(макс. 34).
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На въпросите се отговаря с «ДА» или «НЕ».
Следва въпросникът:
1. На моменти не мога да се справя с желанието да причиня вреда на
другите.
2. Понякога клюкарствам за хора, които не обичам.
3. Лесно загубвам спокойствие, но бързо ми минава.
4. Ако не ме помолят любезно за нещо, няма да го направя.
5. Мисля, че не винаги получавам това, което заслужавам.
6. Знам, че хората говорят за мен зад гърба ми.
7. Когато не ми харесва поведението на моите приятели, казвам им го.
8. В случаи, когато съм лъгал, съм страдал от непоносими угризения на
съвестта.
9. Струва ми се, че не съм способен да ударя някого.
10. Никога не съм толкова разсърден, че да чупя вещи.
11. Винаги съм снизходителен към чуждите недостатъци.
12. Ако не ми харесва някакво установено правило, иска ми се да го наруша.
13. Другите умеят почти винаги да се възползват от благоприятните
обстоятелства.
14. Предпазлив съм с хора, които са по-любезни, отколкото съм очаквал.
15. Често имам по-различно мнение от другите хора.
16. Понякога имам лоши мисли, от които се срамувам.
17. Ако някой ме удари първи, аз няма да му отвърна.
18. Когато съм много ядосан, тряскам вратата.
19. Аз съм много по-често раздразнен, отколкото изглеждам отвън.
20. Ако някой важничи, правя обратното на това, което иска той.
21. Когато си спомням всичко, което ми се е случило, чувствам се обиден
от съдбата.
22. Мисля, че има много хора, които не ме обичат.
23. Когато хората не споделят моето мнение, споря с тях.
24. Хора, които клинчат от работа, трябва да се чувстват виновни.
25. Който обижда мен или семейството ми, ще има сериозна разправия с
мен.
26. Не съм способен на груби шеги.
27. Стигам до ярост, когато някой си прави шега с мен.
28. Когато някой ми казва какво да правя, се опитвам да не се съобразявам
с това.
29. Почти всяка седмица срещам някого, когото не мога да понасям.
30. Мисля, че има маса хора, които ми завиждат.
31. Искам другите да ме уважават, да зачитат моите права.
32. Потиска ме това, че не съм направил нещо повече за родителите си.
33. Хората, които постоянно ме дразнят, заслужават да получат „един по
носа”.
34. Никога не съм мрачен от злоба.
35. Когато някой се отнася с мен несправедливо, не се нервирам от това.
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36. Ако някой се опитва да ме изкара от равновесие, не му обръщам
внимание.
37. Понякога съм доста завистлив, но не го показвам.
38. Струва ми се, че другите хора ми се присмиват.
39. Даже когато съм много ядосан, не употребявам ругатни.
40. Иска ми се, греховете ми да бъдат опростени.
41. Рядко се бия, дори и когато другият ме е ударил.
42. Когато не става както ми се иска, понякога се обиждам.
43. Понякога хората ме смущават със самото си присъствие.
44. Не познавам някого, когото действително да мразя.
45. Моят девиз е:”Никога не се доверявай на чужд човек”.
46. Ако някой ми досажда, готов съм да му кажа какво мисля за него.
47. Правя много неща, за които след това съжалявам.
48. Ако се нервирам, мога да ударя някого.
49. От детството си насам не съм имал пристъпи на гняв.
50. Често чувствам, че ще избухна.
51. Ако показвах на хората какво чувствам, биха ме считали за човек, с
когото трудно се излиза на глава.
52. Обикновено обмислям какви скрити причини може да има някой,
който прави нещо в моя полза.
53. Когато някой ми крещи, крещя му и аз.
54. Неуспехите ме огорчават.
55. Бия се нито по-често, нито по-рядко от другите хора.
56. Мога да си спомня случаи, когато съм бил толкова ядосан, че взех
най-близкия предмет и го счупих.
57. Понякога чувствам, че по най-незначителния повод съм готов да
вдигна скандал.
58. Понякога мисля, че животът постъпва с мен несправедливо.
59. По-рано винаги съм мислил, че повечето хора казват истината, но
сега зная как стоят нещата.
60. Когато се ядосам много, ругая по този повод.
61. Когато постъпвам неправилно, имам угризения на съвестта.
62. Ако за защитата на моите права е необходима физическа сила, ще я
приложа.
63. Понякога показвам гнева си като удрям силно по масата.
64. Не мога да променя това, че съм малко нелюбезен с хората, които
не харесвам.
65. Аз нямам врагове, които биха могли да ми навредят.
66. Не мога да смъмря някого, дори ако си го заслужава.
67. Често мисля, че съм живял неправилно.
68. Познавам хора, които са способни да ме доведат до сбиване с тях.
69. Не се безпокоя за неща, които не са важни.
70. Рядко имам впечатлението, че хората се опитват да ме ядосат или
оскърбят.
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71. Често отправям заплахи, които не мисля да изпълня в
действителност.
72. В последно време станах доста нервен.
73. Когато споря за нещо съм склонен да говоря по-високо.
74. Старая се да не споделям с хората, когато имам лошо мнение за
някого.
75. По-скоро бих отстъпил, отколкото да споря за нещо.

9. МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ЕКСТРАВЕРТНОСТ - ИНТРАВЕРТНОСТ
Методиката е замислена да преодолее редица недостатъци
на класическата методика на Айзенк: некоректност на цял ред морално-етични въпроси, особено когато се изследват деца и младежи;
трудно приложение в групови изследвания; дихотомия при оценката
и др.
Методиката на Лутошкин [Лутошкин,А.Н.Эмоциональный потенциал коллектива.М.,1988] е предназначена специално за ученици, но има и универсално приложение. Използва се при
индивидуална и групова диагностика. При последната за разкриване
на психодинамиката на групата (импулсивно-подвижна или сдържаноуравновесена); за изследване на стила на групово поведение; на
емоционалната експанзивност.
Валидността се определя от автора чрез съпоставяне с теста
на Айзенк в представителна извадка. Коефициентът на корелация е
0,86.
Надеждността при ретестиране също по сведения на Лутошкин
е 0,91.
Въпросникът представлява бланка, оформена като полярен
профил. Между двете части на всеки айтем има скала с пет степени.
Обработката на данните става като отляво на дясно графите
се оценяват по следния начин: много вярно (+2); вярно (+1); нито
едното, нито другото (0); вярно (+1); много вярно (+2).
След сумиране се изчислява Коефициент на екстраинтравертност: сумата от положителните и отрицателните балове, разделена
на 32.
Интерпретацията става според стойността на коефициента:
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от
от
от
от
от

+ 0,6 до
+ 0,2 до
+ 0,2 до
- 0,2 до
- 0,6 до

+ 1,0 ............ типична екстраверсия
+ 0,6 ............ преимущественна екстраверсия
- 0,2 ........... средна зона
- 0,6 ........... преимущественна интраверсия
- 1,0 ........... типична интраверсия

Следва въпросникът:
1). Винаги е весел, усмихнат и весели другите......... Често се счита
за нещастен, рядко се усмихва,малко се шегува.
2). Чувства се уверено, когато е център на внимание......... Когато му
обръщат внимание се чувства неловко, стеснява се.
3). Настроението му е промен-ливо, избухлив е.......... Настроението
му обикновено е еднакво, трудно да се извади от равновесие.
4). Бърз, рязък в движенията, жестовете, припряно говори.........
.Движенията, жестовете, речта са тихи, забавени.
5). Бързо забравя неуспехите, енергично започва работа......... При
неуспех силно преживява, вълнува се, дълго не може да започне
работа.
6). Лесно се запознава, има много приятели......... Трудно се запознава,
има малко приятели.
7). Има много планове и замисли......... Дълго работи над една задача.
8). Постоянно се стреми да е с някого, зле му е сам......... Не търси
срещи с хората, сам му е добре.
9). Иска радостта или мъката да са забелязани от другите......... Всички
свои чувства се стреми да преживее сам.
10). Когато получи забележка спори, оправдава се, «дига шум».........
Изслушва забележките спокойно, старае се да не спори.
11). След изпълнение на трудна задача веднага може да започне
друга работа......... Бързо се изморява и дълго се чувства уморен.
12). Бързо забравя обидите и огорченията......... След неуспехи дълго
не идва на себе си.
13). Надсмива се над приятелите си, като често не мисли дали това
им е приятно......... Рядко се шегува и често сам се обижда от
шеги.
14). Веднага започва работа, без особено да се безпокои какво ще
последва......... Обича всичко да е обмислено предварително,
планирано, пресметнато.
15). Бързо намира изход от трудно положение......... Дълго
размишлява, вълнува се преди да реши.
16). Постоянно чака новини, не е на себе си когато не работи радио,
ТВ .......... Не се стреми особено да узнае новини, счита, че без
тях е по-спокойно.
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10. МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ПОЛОВОРОЛЕВИЯ СТЕРЕОТИП НА
И.ИВАНОВ
През 80-те години в световен мащаб се наложи разбирането,
че човек е андрогинно, т.е. двуполово същество, като терминът «пол»
има преди всичко социална същност, че маскулинността и феминността са независими измерения на човека, а индивидите с достатъчно силно изразеност едновременно на мъжественост и женственост са андрогинни.
Човек изпълнява в обществото и «мъжки» и «женски» роли,
които според случая изискват реализация и на феминност, и на маскулинност. Оптималната андрогиния дава възможност за социална гъвкавост и адаптивност, докато изразената феминност или маскулинност
водят до психически дискомфорт и дезадаптация, до тревожност,
пасивност и ниска самооценка при изпълнение на дейности или встъпване в отношения, свойствени за другия пол.
В рамките на своя социален пол и на свързания с него статус,
всеки човек изпълнява и присъщи на другия пол роли (или се реализира в дейности, изискващи изява на противоположни качества), като
съхранява винаги определен стил на работа и поведение - предимно
феминен, или маскулинен, или пък андрогинен. Основните съдържателни характеристики на aтака обособените стилове са:
ФЕМИНЕН СТИЛ: грижа, отговорност, привързаност, потапяне
в социума, внушаемост, социалност, стандартност, подчиняемост,
тревожност, емпатия, импулсивност, негативизъм, стремеж към интрагрупово общуване, експресивност, комуникативност, емоционалност,
избухливост, изменчивост, миролюбивост.
МАСКУЛИНЕН СТИЛ: обособяване, право, справедливост, индивидуализация, агресивност, нестандартност, откритост, доминантност, самоутвърждаване, съревнователност, авторитарност, утилитарност, предметност, инструменталност, властност, сдържаност, увереност, постоянство, разсъдливост.
АНДРОГИНЕН ТИП: равномерно съчетава двата други стила,
без осезателен превес на единия или на другия. В резултат например,
андрогинните жени са по-ориентирани към успех и са по-доминантни,
с по-силно изразена личностна защита, а андрогинните мъже са с
по-високо социално познание с произтичащите от това последици.
Методиката за изследване на половоролевия стереотип самооценка на половоролевия стереотип (СПРС-1) на учителя е наша
модификация на предложената от В.Е.Каган и А.М.Еткинд семантична
структура, основана на модела на Сандра Бьом [Иванов, И. Методика за оценка на половоролевия стереотип. - Научна конфе-
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ренция, Благоевград, 1991; Иванов,И. Половоролевият стереотип
. Изследваните лица получават
като инструкция задачата да оценят степента на изразеност на 12
качества в своя характер по 5 степенна скала. Оценка 5 означава
максимална изразеност, а 1 - минимална, на отделното качество.
Качествата са следните:
МАСКУЛИННОСТ (властност; сдържаност; увереност; разсъдливост; постоянство; агресивност).
ФЕМИННОСТ (подчиняемост; избухливост; тревожност; емоционалност; изменчивост; миролюбивост).
Оценката се получава по две скали, включващи междинни
оценки по всяка двойка от семантичния диференциал - маскулинност
и феминност.
Съдържанието на двете скали съвпада с характеристиките на
двата стила, съответно маскулинност - маскулинен стил и феминност
- феминен стил. Оценките са в диапазона 6 - 30.
Може да се направи следната класификация на типовете мъже
и жени, свързана с количествен критерий:
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Трябва да се има предвид, че явленията «феминен мъж» и
«маскулинна жена» са изомерни. Недопустимо е да се разглеждат
като патологични.
Валидността на методиката се оценява чрез съпоставянето с
резултатите от паралелни изследвания със скалите за маскулинностфеминност на личностния въпросник на Т.Григер и със скалата полярност на въпросника на Г.Бергер. В първия случай тя е 0.8, а във
втория - 0.62. Надеждността, регистрирана по метода «тест-ретест»
е 0.77.
Освен основния вариант са възможни и други варианти на методиката: субективен идеал, идеал за другия пол, близост до еталона,
параметри: зависимост от традиционните ролеви схващания, стереотипност, вариации.
По-късно беше разработен втори вариант на методиката
(СПРС-2), тъй като проведените следващи наши изследвания
показаха, обаче, че с нарастването на извадката, коефициентът на
валидност започна прогресивно да намалява. Това ни насочи към
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включване на нови качества в списъка (общо 30) и към модифициране
на методиката.
Като контролни скали се използват скалите маскулинност и
феминност от въпросниците на Хол и Халберщад (1980) и Т.Григер
(1953).
Бяха отделени първите 10 качества, които имат най-висока
валидност по двете скали. Съдържанието на скалите съвпада с
характеристиките на двата стила, съответно маскулинност (маскулинен стил) и феминност (феминен стил). Оценките са в диапазона
0,00 - 1,00.
Маскулинност: увереност, акуратност; постоянство, разсъдливост, несдържаност, властност, агресивност, подозрителност,
грубост, хладност.
Феминност: тревожност, настойчивост, сдържаност, подчиняемост, грижливост, отстъпчивост, срамежливост, търпеливост,
нежност, миролюбивост.
Измерени са следните вътрешни корелационни зависимости
на двата контролни въпросника: във въпросника на Григер: М:Ф = 0,42; във въпросника на Хол и Халберщат: -0,19. Корелационни
зависимости между двата контролни въпросника: между скали М=
+0,57; между скали Ф= +0,52. Измерена е вътрешна корелационна
зависимост в методиката ПРС-2: М:Ф = -0,22.
Корелационни зависимости между двата контролни въпросника
и ПРС-2 между скали М: на Григер +0,43; на Хол и Халберщат +0,24.
Между скала М на ПРС-2 и скали Ф: на Григер -0,47; на Хол и
Халберщат -0,12.
Корелационни зависимости между двата контролни въпросника
и ПРС-2 между скали Ф: на Григер +0,60; на Хол и Халберщат +0,55.
Между скала Ф на ПРС-2 и скали М: на Григер -0,69; на Хол и Халберщат -0,38.

11. МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
ПОЛОВОРОЛЕВИЯ СТЕРЕОТИП НА
ХОЛ И ХАЛБЕРЩАТ
Скалите “маскулинност” и “феминност” на Григер може да се
видят в следващият параграф. Тук ще поместим допълнително въпросникът на Хол и Халберщат [Siek,S. Wybrane metody badania osobowosci.W.,1983] .
Скала М: (- 1), 5,6,10,11,(-12), 14,(-16)
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Скала Ф: 2,3,(-4), 7,8,9,13,15.
Задачата, поставена пред изследваните е да отговорят само
с “да” или “не” на въпросите, като по всяка скала се отчита броя на
отговорите “ДА”, ако пред номера на въпроса няма знак и “НЕ”, ако
има знак (-).
1. Моите замисли и тяхното изпълнение са винаги оригинални и самобитни.
2. Аз не помагам твърде много на другите хора.
3. Аз силно съпреживявам с другите хора.
4. Аз съм почти винаги добър по отношение на другите хора.
5. Старая се да правя всичко, което мога за хора, които са ми небезразлични.
6. Аз съм деликатен човек.
7. Аз много обичам изкуството и музиката.
8. Аз много обичам малките деца.
9. Трудно ми е да взимам решения.
10. В много отношения съм по-добър от хората на моята възраст.
11. Аз предпочитам да правя всичко сам, а не да се обръщам за
помощ към другите.
12. В сложни ситуации, аз почти винаги се старая да действам.
13. Аз лесно се предавам.
14. Сред моите приятели често съм лидер.
15. Аз почти винаги отстоявам това, в което вярвам.
16. Лесно променям мнението си под влияние на другите хора.

12. ЛИЧНОСТЕН ВЪПРОСНИК НА Т.
ГРИГЕР
Въпросникът на Тадеуш Григер (T.G.Grygier) е предназначен
за оценка на група черти на личността, като концепцията му е психоаналитична [Siek,S. Wybrane metody badania osobowosci.W.,1983] .
Оценяват се групировки от орален, анален и фалически характер.
Оценява се силата на Его-то, както и редица сексуални потребности,
означени със сборното понятие “Ерос”.
Въпросникът е разработен в Калифорнийския университет през
1953 г. Самият Григер работи в различни университети в Англия, САЩ
и Канада.
Въпросникът съдържа 325 съждения, на които се отговаря
съобразно въпроса “Обичаш ли...?” Задачата, поставена пред
изследваните е да отговорят само с «да» или «не» на въпросите,
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като по всяка скала се отчита броя на положителните отговори
(отбелязани в «ключа» със знак «да» или «не»).
Качественната оценка се формира така:
0.86 - 1.00 ......... много висока изразеност
0.61 - 0.85 ......... висока изразеност
0.41 - 0.60 ......... средна изразеност
0.16 - 0.40 ......... ниска изразеност
0.00 - 0.15 ......... много ниска изразеност
Съдържание на скалите:
1. ХИПОКРИЗИЯ И КОНФОРМИЗЪМ (H)
Включва айтеми с отговори: 11 да, 29 да, 59 да,105 да,147
да,165 да,184 да, 213 да, 275 да, 277да, 286 да, 22не, 124не, 161не,
180не
Тази скала е свързана със самодоволство от собствената моралност, ниска самооценка, проявление на конформистки насоки спазване на закони, ценене на принципи, уважение на властта; нехаресване не рисковете и на опасностите; склонност за посвещаване
на другите.
Ниските резултати по скалата свидетелстват за желанието на
човек да се справи със своите слаби страни и също за желанието му
да бъдат отхвърлени някои всеобщи социални ценности.
2. ПАСИВНОСТ (Wp)
Скалата включва айтеми N: 22 да, 55 да, 85 да, 103 да, 139 да,
158 да, 170 да, 197да, 206 да, 208 да, 222 да, 242 да.
Пасивност, пристрастие към комфорт, топлина, уют, мечтания
за по-добро бъдеще.
Ниските оценки по тази скала указват за извънредна активност
в желанията.
3.САМОАНАЛИЗ (Ws)
Скалата включва N: 24 да, 42 да, 70 да, 103 да, 114 да, 220 да,
253 да, 270 да, 284 да, 319 да.
Скала, отчитаща стремежа за самоизолация и самоанализ.
Изразява се в обособяване и склонност към интроспекция, трактувани
като отбранителни механизми, имащи за цел намаляване на страха
и тревожността от контактите с хората.
Ниските резултати по скалата свидетелстват за страх от самотността, отказ от самоанализ и размисъл над своите качества.
4. СКЛОННОСТ КЪМ ОРАЛНО ПОВЕДЕНИЕ (O)
Скалата включва N: 25 да, 52 да, 63 да, 71 да, 98 да,108не,
141 да, 194 да, 221 да, 233 да.
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Склонността към орално поведение се разбира като повишена
заинтересованост от яденето и храната.
Ниските показания по скалата говорят за влагането на значителни усилия в сдържането на съответните орални реакции.
5. ОРАЛНА АГРЕСИВНОСТ (OA)
Скалата включва N: 4 да, 56 да, 68 да, 87 да, 108 да, 121 да,
176 да, 243 да, 255 да, 265 да, 307 да.
Оралната агресивност се изразява в пристрастие към силни
напитки и пикантни подправки. Издава неопределена склонност към
агресия, съпроводена със страх от възможността за контролирането
й.
Ниските значения на скалата нямат определено различно от
това значение.
6. ОРАЛНА ЗАВИСИМОСТ (Od)
Скалата включва N: 6 да, 41 да, 58 да, 160 да, 208 да, 271 да,
276 да, 280 да, 285 да, 295 да, 303 да, 316 да.
Проявява се в зависимост от родители или настойници, търсене
на помощ и съвети, желание да си разумен и послушен.
Ниските показания свидетелствуват за затруднения в установяването на топли, човешки отношения с другите хора, както и общо за
понижена емоционалност.
7. ПОТРЕБНОСТ ОТ АВТОНОМИЯ (Om)
Скалата включва N: 12 да, 19 да, 27 да, 45 да, 66 да, 119 да,
151 да, 175не, 207 да, 244 да, 256 да, 289 да, 309 да, 319 да, 323 да.
Същността на потребността от автономия е в стремежа да си
свободен и независим в желанията си, да се ръководиш от собствените си импулси и капризи. Счита се от Григер за противоположна на
оралната зависимост.
Доминиращите чувства и проявления са злост, бунт, съпротива,
самоволие, а също особена впечатлителност от ограниченията, доминирането и агресивността на другите. Проявява се също като защита
на свободата на волята както и като проява на недостиг на чувтво за
отговорност.
Предизвиква се от агресивност и натиск отвън.
8. ГОВОРНА АГРЕСИВНОСТ (Ov)
Скалата включва N: 75 да, 99 да, 123 да, 179 да, 196не, 211
да, 224 да, 259 да, 262 да, 281 да, 290 да, 301 да.
Тенденция, изразяваща се в пристрастие към сърказъм, смущаване на хората, заплахи, критикуване на другите, отхвърляне на непопулярни възгледи, агресивен отговор на нападките на другите.
Ниските оценки по скалата говорят за неосъзнаване на собствената властна агресивност или за непридаване на значимост на собст-
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вените речеви реакции.
9. ИМПУЛСИВНОСТ (Oi)
Скалата включва N: 7 да,10не,14не, 26не, 31не, 99 да, 124 да,
144 да, 159 да, 235 да, 245 да.
Тази скала носи още наименованието изменчивост, спонтанност на реагирането, емоционална експекция.
Изменчивостта се изразява в честа смяна на решенията, в буйни, невъздържани, нервни реакции, в необмислени, импровизирани
желания.
Ниските оценки по тази скала свидетелстват за потискане на
собствените емоционални импулси, което може да доведе до внезапни, дори под формата на насилие, емоционални избухвания.
10. НЕКОНВЕНЦИОНАЛНОСТ (Ou)
Скалата включва N: 27 да, 47 да, 97 да, 107 да, 109не, 118 да,
161 да, 165не, 184не, 214не, 249 да, 257 да.
Тази скала се свързва по-скоро с неконвенционалност на възгледите, която може да намери израз и в съответни постъпки.
Ниските оценки по тази скала свидетелстват за конвенционална
нагласа, за недостиг на оригиналност и индивидуализъм.
11. ПОТРЕБНОСТ ОТ СЪБИРАТЕЛСТВО (Ah)
Скалата включва N: 89 да, 106 да, 124не, 126 да, 163 да, 209
да, 212 да, 241 да, 288 да, 296 да.
Потребността от събирателство и натрупване се изразява в
пестеливост, преживяване на страх от загуба, колекциониране на различни неща и др.
Ниските показания говорят или за малка заинтересованост от
материалните условия на живот, или за екстравагантност.
12. ПОТРЕБНОСТ ОТ РЕД (Ad)
Скалата включва N: 53 да, 82 да, 96 да, 109 да, 164 да, 183
да, 205 да, 210не, 213не, 258не, 263не, 300не.
Потребността от ред, наричана още перфекционизъм се изразява в тенденция за установяване на порядък на нещата, чистота в
бита, «всичко да е като по конец», спазване на дневния режим, стремеж за точно и прецизно изразяване, красиво и подредено писане,
чистота на езика (пуризъм) и т.н.
Най-характерното чувство е отвращението от безредието.
Ниските стойности по скалата говорят за неотдаване на достатъчно внимание на това, което се прави (работи).
13. КОНСЕРВАТИЗЪМ (Ac)
Скалата включва N: 7не, 45не,47не, 48 да, 53 да, 147 да, 175
да ,231не, 286 да, 298 да, 325 да.
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Скала, изразяваща склонност за попадане в плен на рутината.
Тази нагласа се изразява в недостиг на гъвкавост в постъпките, провеждане на регулиран начин на живот, придържане към своя социален кръг и класа, избирателност към житейските цели, стремеж към
спокойствие и уют в бита.
Ниските стойности по скалата свидетелстват за отхвърляне
на рутината в поведението и на общоприетите норми на моралност.

18. НАРЦИЗЪМ (Pn)
Скалата включва N: 18 да, 60 да, 86 да, 90 да, 130 да, 149 да,
168 да, 182 да, 185 да, 191 да, 193 да, 226 да, 238 да, 297 да, 320 да.
Склонността към нарцизъм се изразява в привързаност към
собствените възгледи и стремеж към луксозен начин на живот.
Ниските стойности по скалата са свидетелство за склонност
към мазохизъм или за незаинтересуваност към самия себе си.

14. ПОДДАВАНЕ НА ВЛАСТ И РЕД (Aa)
Скалата включва N: 59 да, 109 да, 127 да, 143 да, 165 да, 184
да, 215 да, 225 да.
Тази скала има и наименованието «култ към авторитетите».
Съответната склонност се проявява в преклонение пред власт и властни хора, издигането им в абсолют, ценене на подредеността, симетрията, заемане на сурова позиция по отношение на въпросите на
доброто и злото,насока към професии, свързани с униформи, патриотизъм и поставяне на интересите на родината над всичко.
Ниските оценки по тази скала свидетелстват за отхвърляне и
бунт срещу авторитетите.

19. ЕКСХИБИЦИОНИЗЪМ (Pe)
Скалата включва N: 14 да, 34 да, 60 да, 73 да, 116 да, 130 да,
167 да, 219 да, 264 да, 277 да, 291 да, 294 да, 313 да.
В разбирането на Григер се свежда до представяне пред другите хора. Изразява се в пристрастието към ролята на церемониалмайстор и председател на събрания, публични изказвания, речи, игра
на сцена, позиране за портрети или фотографии, приемане на гости.
Ниските показания са индикатор за нежелание за подобни
реакции, или за недоразвитост на склонността към ексхибиционизъм.

15. АНАЛЕН САДИЗЪМ (As)
Скалата включва N: 11 да, 30 да, 77 да, 148 да, 237 да, 278 да,
293 да, 308 да.
Изразява се във властна суровост и авторитет, потребност от
сурови мерки и дисциплина.
Ниските оценки по скалата са свидетелство за либерализъм и
толерантност към хората, себе си и света.
16. МНИТЕЛНОСТ (Ai)
Скалата включва N: 32 да, 36 да, 48 да, 70 да, 92не, 122не,
135 да, 148 да, 198не, 249не, 261не, 267 да, 304не, 310 да.
Изразява се в изпитване на резерви към хората, недоверие и
отстъпване на социални предразсъдъци.
Ниските стойности по скалата говорят за отказ от социална
или расова дискриминация.
17. ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ОТ ФАЛИЧЕСКА СИМВОЛИКА (P)
Скалата включва N: 33 да, 44 да, 49 да, 62 да, 86 да, 110 да,
129 да, 145 да, 177 да, 216 да, 240 да.
Изразява се в интерес, притежание и носене на оръжия, чадъри, бастуни, пръчки, палки; наблюдение на горящ огън, съзерцаване
на колони.
Ниските показания по скалата са свидетелство или за липса
на такава заинтересованост, или за умишленото й потискане.
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20. АКТИВЕН КОМПЛЕКС НА ИКАР (Pa)
Скалата включва N: 1 да, 23 да, 33 да, 35 да, 50 да, 64 да, 81
да, 166 да, 174 да, 181 да, 199 да, 227 да, 268 да, 282 да.
Изразява се в стремеж за покоряване на висини, големи
скорости, летене със самолет.
Ниските стойности по скалата са знак за неразвитост на Комплекса.
21. ПАСИВЕН КОМПЛЕКС НА ИКАР (Ph)
Скалата включва N: 5 да, 15 да, 61 да, 74 да, 131 да, 154 да,
202 да, 305 да, 318 да.
Свързан е с възхищение от височина, дълбочина, пространство.
Ниските стойности говорят за стеснени хоризонти и слабо
въображение.
22. ЧУВСТВЕНА ВПЕЧАТЛИТЕЛНОСТ (Pf)
Скалата включва N: 9 да, 79 да, 94 да, 110 да, 115 да, 152 да,
187 да, 190 да, 273 да.
Специални проявления на комплекса на Икар - чувствена
впечатлителност и живо въображение.
Ниските стойности по скалата говорят за слаба чувствена
впечатлителност. Може да означават и развитие на съответни фобии.
23. ПОТРЕБНОСТ ОТ ЕКСПЛОРАЦИЯ (ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ) (Pi)
Скалата включва N: 40 да, 46 да, 69 да, 78 да, 104 да, 120 да,
140 да, 146 да, 232 да, 269 да, 272 да, 324 да.
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Изразява се в откриване на нови хоризонти, пионерски начинания, овладяване на природата, рискуване, неспокойство.
Ниските стойности по скалата са знак за недоразвитие на
тенденцията.
24. СЕКСУАЛНА АКЦЕПТИРАНОСТ (S)
Скалата включва N: 13 да, 28 да, 67 да, 118 да,127не, 147не,
218 да, 252 да, 283не.
Проявява се в чести сексуални импулси и съответно поведение.
Ниските стойности говорят или за слаба сексуалност, или за
умишленото й потискане.
25. ПОТРЕБНОСТ ОТ ЕСТЕТИЧЕСКИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ (TI)
Скалата включва N: 17 да, 54 да, 72 да, 113 да, 128 да, 162 да,
203 да, 236 да, 247 да, 254 да, 299 да.
Стремеж към приятни естетически впечатления, впечатлителност, чувствителност, чуственост, добър естетически вкус.
Ниските показания говорят за недоразвитост на тази потребност.
26. ПОТРЕБНОСТ ОТ ТВОРЧЕСТВО (CI)
Скалата включва N: 37 да, 65 да, 80 да, 102 да, 111 да, 125 да,
132 да, 155 да, 188 да, 231 да, 274 да, 287 да, 312 да, 321 да.
Потребността от творчество се свързва с широкото тълкувание
на понятието. Развита е при артистични и творящи хора, занимаващи
се с изкуство и наука, независимо от вида им.
Ниските стойности по скалата са индикатор за недоразвитост
на потребността.
27. МАСКУЛИННОСТ (М)
Скалата включва N: 16 да, 37 да, 39 да, 62 да, 91 да, 104 да,
113 да, 133 да, 138 да, 150 да, 171 да, 201 да, 230 да, 234 да, 240 да,
272 да, 275 да, 311 да.
Тенденция за изпълнение на мъжки социални роли, мъжко поведение и ценности - привързаност към физическата сила и демонстрацията й, участие в силови спортове, дисциплинираност, рисково
поведение, неизбягване на конфликтите, инструментализъм.
Ниските стойности са знак за слаба склонност и адаптация
към мъжките роли.
28. ФЕМИННОСТ (F)
Скалата включва айтеми N: 38 да, 41 да, 57 да, 63 да, 65 да,
76 да, 98 да, 111 да, 136 да, 137 да, 156 да, 178 да, 204 да, 223 да,
228 да, 254 да, 271 да, 299 да, 317 да, 321 да.
Тенденция за изпълнение на женски социални роли и пове-
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дение.
Ниските стойности са знак за слаба склонност към женските
социални роли.
29. СКЛОННОСТ КЪМ ПРИЕМАНЕ НА СОЦИАЛНИ РОЛИ (MF)
Тази скала не е свързана с някакви специални симптоми. Тенденцията става ясна, когато се съберат показанията по скалите «маскулинност» и «феминност». Скалата диагностицира изобщо склонността към заемане на соaциална роля, без значение каква е.
Ниските показания са знак за слаба ангажираност със социални
роли, евентуално за социална неприспособимост.
30. СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ (SA)
Скалата включва айтеми N: 8 да, 32не, 43 да, 73 да, 88 да, 93
да, 142 да, 169 да, 195 да, 230 да, 250 да, 275 да, 279 да, 315 да.
Тя се изразява главно в търсене и установяване на повърхностни приятелски контакти и общо в социална активност. Тези хора
обичат да участват в другарски събирания, в дискусии, да приемат
гости; да общуват с много хора; да членуват в разни клубове, партии,
движения; да участват в грандиозни, многолюдни зрелища; да работят
сред много хора.
Ниските стойности по тази скала говорят за недостиг на такава
потребност.
31. ПОТРЕБНОСТ ОТ ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА (C)
Скалата включва N: 20 да, 76 да, 83 да, 100 да, 117 да, 137 да,
153 да, 172 да, 246 да, 292 да, 306 да.
Ниските стойности по скалата се интерпретират в зависимост
от контекста, но най-често свидетелстват за недостиг на обща потребност от грижа и опека за хората, на която потребността от грижа за
децата е частен случай.
32. ПСИХИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ (EP)
Скалата включва N: 29 да, 173 да, 205 да, 248 да, 266 да, 302
да.
Това е една от особеностите на психиката, един от аспектите
на така нареченото «силно Его». Скалата измерва тенденцията за
постъпване с максимално възможните сили когато човек срещне
някои трудности или има изменения в желанията си. Тази черта се
изразява в издържливост и уверена работа независимо от промяната в резултатите, в полагане на усилия против неуспехите, във възможност за концентрация дълго време върху някаква работа, в продължително съжителство и съвместна работа с нехаресвани хора.
Ниските стойности по тази скала свидетелстват за малка психическа устойчивост и издържливост, за склонност към избягване или
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поддаване на трудностите на живота.
Следва въпросникът.
ОБИЧАШ ЛИ ? (БИ ЛИ ЖЕЛАЛ?) . . .
(1). Да караш автомобил.
(2). Да пушиш цигари или лула.
(3). Да пресипваш ситен пясък през пръстите си.
(4). Пикантни, остри подправки.
(5). Да гледаш бягащите в далечината ЖП релси от прозореца на
влака.
(6). Пасивно да чакаш какво ще ти поднесе съдбата.
(7). Бързо да променяш решенията и намеренията си.
(8). Да ходиш на гости.
(9). Да слушаш как вятърът шуми в клоните на дърветата.
(10). Да отлагаш удоволствието си за по-късно.
(11). Да претендираш за спазването на правата ти.
(12). Да нямаш обвързващи и трайни задължения и чувствени връзки.
(13). Дългите целувки.
(14). Да изпълняваш функциите на церемониалмайстор при събирания.
(15). Да гледаш звездното небе.
(16). Да работиш като директор на предприятие.
(17). Да правиш нещо като свое хоби.
(18). Да употребяваш парфюм или одеколон.
(19). Да предприемаш рискове.
(20). Да вземаш участие в игрите на децата.
(21). Да изпълняваш трудни задачи.
(22). Да се излежаваш дълго в леглото в неделя сутринта.
(23). Да скачаш с кон над препятствия.
(24). Да се изолираш, да се обособиш от хората.
(25). Да ядеш сладкиш с крем.
(26). Да зазвързваш възли, вместо да разрежеш завързани въжета.
(27). Да имаш различни възгледи от своите родители.
(28). Да се заглеждаш в привлекателни хора от другия пол в автобуса.
(29). Когато срешнеш човек, когото не обичаш, да преминеш на другия
тротоар.
(30). Да изискваш строги наказания за сериозни простъпки.
(31). Да отлагаш желанието си докато нямаш увереност как ще постъпиш.
(32). Да се държиш на дистанция от хората.
(33). Да стреляш с лък.
(34). Да говориш публично.
(35). Чувството, че се носиш във въздуха, например в люлка и виенско
колело.
(36). Да постъпваш внимателно с другите хора.
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(37). Да правиш нови планове, да мислиш за новото.
(38). Да берешцветя.
(39). Физически упражнения, изискващи продължителни усилия.
(40). Да вземеш участие в арктическа експедиция.
(41). Да посещаваш роднини.
(42). Да работиш сам в малка стая.
(43). Да дискутираш публично.
(44). Да гледаш фойерверки.
(45). Да сменяш работата (професията) си.
(46). Да плуваш с кораб в непознати води.
(47). Да избягваш рутината и привичния начин на действие.
(48). Да се придържаш към хора от твоята класа или приятелски кръг.
(49). Изработени артистично ножове.
(50). Да летиш със самолет.
(51). Да планираш работата на група хора или на организация.
(52). Да смучиш бомбон.
(53). Да работиш по-скоро спокойно, отколкото припряно.
(54). Да се занимаваш с украсяване за удоволствие.
(55). Да закусваш в леглото.
(56). Да гризеш края на молива.
(57). Да купуваш подаръци.
(58). Да търсиш съвет от други хора.
(59). Да изпитваш безрезервно уважение към родителите
(60). Да позираш за портрет.
(61). Обширни равнини.
(62). Да разглеждаш изложби на инструменти и прибори.
(63). Да планираш менюто в къщи.
(64). Чувството, което изпитваш когато се издигаш високо с люлка.
(65). Да обмисляш модели на нови дрехи.
(66). Да упражняваш професия, изискваща разнообразие.
(67). Да сънуваш еротични сънища.
(68). Да гризеш твърда, хрупкава ябълка.
(69). Да посещаваш непознати страни.
(70). Да имаш висока ограда около дома си.
(71). Топло мляко.
(72). Да смесшваш бои за бояджийски работи.
(73). Да забавляваш другите хора.
(74). Да наблюдаваш как далеч в морето плува кораб.
(75). Да изказваш на събрание мнение, различно от това на болшинството.
(76). Да се грижиш за деца.
(77). Да заставиш другите да ти се подчинят.
(78). Да фотографираш диви животни.
(79). Буря с дъжд.
(80). Да рисуваш.
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(81). Да се спускаш със ски или шейна по стръмен склон.
(82). Да се стремиш към точност и акуратност, когато правиш нещо.
(83). Да посещаваш детски градини и начални училища.
(84). Остра конкуренция (съревнование).
(85). Да лежиш във вана с топла вода.
(86). Да носиш елегантен чадър или бастун.
(87). Да пиеш силни спиртни напитки.
(88). Да вземаш участие във всякакви групови работи.
(89). Да събираш пощенски марки.
(90). Да носиш нови дрехи.
(91). Да живееш активно.
(92). Хора не от твоят а сфера, пол, раса, нация да достигат до елита.
(93). Грандиозни зрелища или представления.
(94). Да гледаш как големи вълни се разбиват в скалистия бряг.
(95). Да позволяваш други хора да решават вместо теб.
(96). Да планираш работата си.
(97). Напрегнатия и емоционален живот.
(98). Да готвиш.
(99). Бързо да реагираш на забележките на другите хора.
(100). Да водиш деца на разходка.
(101). Да се отказваш от планове и намерения, щом реализацията
им се затрудни.
(102). Да четеш митове и легенди за древни герои и богове.
(103). Малки уютни стаи.
(104). Да плуваш с кораб в бурно време.
(105). Да работиш в различни обществени обединения, съюзи,
комитети.
(106). Да съхраняваш стари, неносени много дрехи.
(107). Да имаш необикновенни навици и поведение.
(108). По-скоро да хрупаш бомбони, отколкото да ги смучеш.
(109). Да поддържаш вещите си в образцов ред.
(110). Гледката на горяща факла.
(111). Да танцуваш в балет.
(112). Да заемаш ръководни длъжности.
(113). Да изработваш нови играчки и механизми.
(114). Да живееш в къща, обкръжена с гора.
(115). Блясъкът на светлините и трясъка на отминаващ нощен влак.
(116). Да те показват по телевизията.
(117). Приятелството, компанията на по-млади от тебе.
(118). Да водиш разговор на еротични теми.
(119). Да пътуваш сам в чужди страни.
(120). Да нощуваш в палатка на къмпинг.
(121). Да гризеш коричка хляб.
(122). Да работиш с хора от разни страни и с различен характер.
(123). Да изказваш мнения, неподкрепени с факти и не съвсем логич-
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ни.
(124). Да харчиш пари за мимолетни развлечения.
(125). Да рисуваш картини.
(126). Да съхраняваш дълго време квитанции за платени суми.
(127). Да заемаш строга морална позиция по отношение на доброто
и злото.
(128). Да боядисваш или лакираш.
(129). Да наблюдаваш високи, стройни мачти (антени).
(130). Да се обличаш старателно за гости и приеми.
(131). Да гледаш носещите се по небето облаци.
(132). Да пишеш кратки разкази.
(133). Да ръководиш някаква група хора.
(134). Да разработваш нови методи за повишаване на производителността.
(135). Да не допускаш чужденци до държавни длъжности.
(136). Да работиш в цветарски магазин.
(137). Да обучаваш малки деца.
(138). Да вземаш участие в ръководството на спортни игри и състезания.
(139). Меки възглавници.
(140). Да вземеш участие в изследователска експедиция до Африка.
(141). Да смучиш резенче портокал.
(142). По време на работа да има много хора около теб.
(143). Да изискваш съблюдаване на правилата (закона).
(144). Да действаш под натиска на моментно настроение.
(145). Да наблюдаваш стройни колони, извисяващи се към небето.
(146). Да правиш подводни фотографии.
(147). Хората с висок морал.
(148). Да прилагаш строги имиграционни ограничения.
(149). Да разглеждаш отражението си в огледалото.
(150). Да си хирург.
(151). Да живееш в различен стил от своето семейство.
(152). Да се разхождаш по време на бурен вятър.
(153). Да разговаряш с деца.
(154). Широки, открити пространства.
(155). Да си архитект.
(156). Да разглеждаш модни журнали.
(157). Да избягваш неприятните следствия от експерименти.
(158). Дълго да спиш.
(159). Да ядеш много бързо, даже когато разполагаш с време.
(160). Населеното място, в което си се родил.
(161). Да правиш лошо на хора, които уважаваш когато се налага.
(162). Да моделираш с глина.
(163). Да пазиш стари неща, защото «може да потрябват».
(164). Да си педантичен дори в дреболиите.
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(165). Да поставиш честта на своята родина над всичко.
(166). Да хвърляш копие.
(167). На сърание да сядаш в първите редици.
(168). Да галиш мека кожа.
(169). Да се намираш в тълпа.
(170). Да се скриеш в накое топло, уютно ъгълче.
(171). Да ходиш на лов.
(172). Да помагаш на децата в тяхните игри и забави.
(173). Учителската професия.
(174). Да се занимаваш с водолазен спорт.
(175). Да живееш в привична среда, да живееш един и същ начин на
живот.
(176). Да ядеш орехи.
(177). Да гледаш в нощта светлината на морски фар.
(178). Когато работиш, да помагаш на хората, да решаваш проблемите
им.
(179). Да атакуваш общоприети гледни точки.
(180). Да планираш и да нареждаш работата на другите.
(181). Да се забавляваш пълноценно на развлекателни места.
(182). Да ходиш из жилището с меки пантофи.
(183). Да проверяваш писмата си за грешки преди да ги изпратиш.
(184). Да показваш послушание и авторитет пред познати авторитети.
(185). Да носиш скъпи костюми (дрехи).
(186). Да се занимаваш с алпинизъм.
(187). Да гледаш експлозии, избухвания.
(188). Да пишеш статии за вестници и списания.
(189). Да дискутираш с връстниците си за управление и организация.
(190). Да слушаш през нощта как дъждът чука по стъклата.
(191). Да ходиш бос по мек, пухкав килим.
(192). Да чакаш друг да каже какво да правиш.
(193). Да имаш много меки възглавници в стаята си.
(194). Да ядеш блюда с гъсти сосове.
(195). Да имаш гости.
(196). Да отстъпваш в дискусии, след като си победен.
(197). Да подремнеш в неделя след обяд.
(198). Да имаш за съседи хора от друга раса или културен кръг.
(199). Да спортуваш овчарски скок.
(200). Да се чувстваш отговорен за другите.
(201). Да си инженер.
(202). Да гледаш в отдалечаващи се светлини.
(203). Да изработваш предмети чрез дърворезба.
(204). Да си секретар (ка).
(205). Да удвоиш усилията си, в случай че те критикуват.
(206). Да седиш с подвити крака във фоьойл.
(207). Да прекъснеш всички връзки с приятели и роднини.
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(208). Да мечтаеш за светлото бъдеще.
(209). Да съхраняваш шишенца и кутийки от употребявани лекарства.
(210). Да връщаш дългове предсрочно.
(211). Да противопоставяш публично възгледите си.
(212). Да колекционираш книги, списанияя, вестници.
(213). Да правиш повечето неща сериозно.
(214). Хората, които твърде много държат на своето мнение.
(215). Да носиш униформа.
(216). Да гледаш пилона с олимпийския огън.
(217). Да държиш широко отворен прозорец в къщи.
(218). Да приемаш сексуални закачки.
(219). Да председателстваш събрания и заседания.
(220). Да живееш на малък остров.
(221). Гъстите, питателни супи.
(222). Да подремнеш край печката или край камината.
(223). Да четеш на болен човек.
(224). Да изразяваш непопулярни възгледи и гледни точки.
(225). Да считаш службата на родината за най-висш идеал.
(226). Дълго да решиш или рошиш косите си.
(227). Да скачаш високо във въздуха.
(228). Да редиш букети от цветя.
(229). Да започваш да правиш нещо ново.
(230). Да дискутираш по международни проблеми.
(231). Да работиш над нова идея, която може да няма практическо
приложение.
(232). Да търсиш началото на някой извор или рекичка.
(233). Да ядеш храни от рода на ориз, овесени ядки, каши.
(234). Да играеш на футбол, хокей или други колективни игри.
(235). Да губиш (разпиляваш) пари.
(236). Да строиш на плажа замъци и кули от мокър пясък.
(237). Да изискваш спазване на ред и дисциплина.
(238). Да наблюдаваш изображението си в огледалото.
(239). Да организираш всякакви колективни мероприятия.
(240). Да стреляш с огнестрелно оръжие.
(241). Да колекционираш монети.
(242). Да спиш свит на кълбо.
(243). Да ядеш полусорово месо.
(244). Да се прехвърляш на ново място, работа, наука.
(245). Хора, които безгрижно прахосват пари и всичко друго, каквото
имат.
(246). Да се грижиш за деца на познати, когато отсъстват.
(247). Да се занимаваш с гравиране на метал или с полиране на скъпоценни или полускъпоценни камъни.
(248). Да продължиш да правиш своето, въпреки че не се получава
резултат.
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(249). Когато се женят хора от различни раси или културни групи.
(250). Да живееш живот, изпълнен с обществени задължения.
(251). Да разглеждаш пламтящи в небето огнени езици.
(252). Да усещаш физическо влечение към хора от другия пол.
(253). Да живееш в края на гората.
(254). Да бродираш.
(255). Да дъвчеш дъвка.
(256). Да предприемаш нов риск.
(257). Хората, които живеят по своему, без да се интересуват от другите.
(258). Лично да проследиш в детайли всяка работа.
(259). Да критикуваш стари навици и начин на живот.
(260). Да спазваш принципа на най-оперативното желание.
(261). Да работиш с хора, по-ниски по социална класа.
(262). Да употребяваш «силни изрази».
(263). Да правиш това, което искаш много точно в детайлите.
(264). Да произнасяш публични речи.
(265). Да ядеш дебел, сочен бифтек.
(266). Да се концентрираш в някаква работа дълго време.
(267). Да се държиш на дистанция от другите хора.
(268). Да правиш скокове със ски.
(269). Да откриваш и изследваш стари погреби, подвали, проходи.
(270). Да спиш в малка стая.
(271). Да се обръщаш за съвет към по-възрастни жени.
(272). Да пътешестваш из страната.
(273). Да наблюдаваш буря със светкавици.
( 274). Да се учиш да свириш на някакъв инструмент.
(275). Да водиш разговори за политика.
(276). Да държиш на старите приятели, дори когато са малко скучни.
(277). Да произнасяш речи за нещо пред дадено общество, съюз.
(278). Да изискваш строги наказания за престъпниците.
(279). Да наблюдаваш процесии, манифестации.
(280). Жени с майчински подход, които биха могли да се грижат за
теб.
(281). Да даваш твърди и остри отговори.
(282). Да правиш скокове с парашут.
(283). Да изискваш от хората висок морал.
(284). Да живееш в оградена от хълмове долина.
(285). Да вземаш участие в семейни сбирки.
(286). Да правиш така, че никога да не се натъкваш на затруднения.
(287). Да се занимаваш с проектиране на нови закони.
(288). Да колекционираш пощенски марки и картички с изгледи.
(289). Да страниш от приятелите и семейството си.
(290). Да правиш остри забележки.
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(291). Да играеш публично на сцена.
(292). Малките деца.
(293). Точно да спазваш правилата и законите.
(294). Да бъдеш «душа» на приятелски сбирки.
(295). Семейните фотографии.
(296). Да имаш голям запас от консерви в килера.
(297). Да употребяваш пудра след къпане.
(298). Да имаш твърде подреден начин на живот.
(299).Да подреждаш и украсяваш жилището си.
(300). Съвестно да изпълняваш даже най-дребните задължения.
(301). Да влияеш на поведението на другите хора.
(302). Да опиташ отново, ако нещо не потръгне.
(303). Да търсиш съвет от по-възрастни мъже.
(304). Да работиш с хора с друг цвят на кожата.
(305). Изглед на открито море.
(306). Да слушаш разговорите на децата.
(307). Да ядеш хрускащи неща.
(308). Да изискваш сурови наказания за простъпки.
(309). Да се захващаш за случайни работи, без сериозно обвързване.
(310). Да се доверяваш на хората по-скоро малко, отколкото много.
(311). Да проверяваш техническата готовност на някоя нова машина.
(312). Да композираш музика.
(313). Да те наблюдават, когато правиш нещо добре и правилно.
(314). Дълго да обмисляш, преди нещо да направиш.
(315). Да членуваш в клубове, съюзи, партии.
(316). Да се съветваш с приятели, когато имаш затруднения.
(317). Да изпращаш и получаваш лични писма.
(318). Да наблюдаваш летящи самолети.
(319). Да прекарваш отпуската си по свой собствен начин.
(320). Да използваш благоухаещи соли или течности при къпане.
(321). Да измисляш нови ястия.
(322). Да отстъпиш, ако ситуацията стане напрегната.
(323). Да нямаш над себе си никакъв шеф или началник.
(324). Да спиш на чист въздух.
(325). Считаш за главна цел в живота спокойствието и вътрешното
задоволство.

13. ТЕСТ «КЪЩА, ДЪРВО, ЧОВЕК»
Тестът на Дж. Бак [Psychiatrie et art.Coll. Paris, 1981] е проективен и служи за диагностика на специфични психични състояния. Емоционалната реакция на изследвания най-често представлява отно-
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шение към обект или предмет, пряко или символично присъствуващ
в рисунката. 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 една или друга степен са значими за
него.
Материали: лист, мек молив.
Листът се сгъва на две, така, че да се получат 4 повърхности.
В хоризонтално положение отгоре с печатни букви е написано: КЪЩА,
на следващите половинки - ДЪРВО и ЧОВЕК.Четвъртата част е служебна. Не се дават никакви други инструкции.
Качествен анализ на рисунките се провежда с отчитане на техните формални и съдържателни аспекти. Зa формални признаци на
рисунката се смятат: разположение на рисунката върху хартията, пропорция на частите на рисунката, размер на рисунката, сила на натиска
върху хартията, изтриване на цялата рисунка или на нейни части,
подчертаване, отделяне на детайли. За съдържателни признаци на
рисунката се смятат: особености на нарисувания обект, движение на
нарисувания обект, настроение на нарисувания обект.
Аспекти на оценката:
Детайли на рисунката. Представляват осъзнаване и заинтересованост на човека в ежедневните жизнени ситуации.Личностната
значимост на детайлите се показва по два начина: позитивен (при
подчертаване, изтриване, връщане към даден детаил) или негативен
(ако пропуска детайли на обекта).
Пропорции на рисунката. Отразяват психическа значимост,
важност и ценност на нещата, ситуацията и отношенията, непосредствено или символно представени в рисунките. Пропорцията може
да се разглежда като отношение на цялата рисунка към площта на
хартията или като отношение на една част към друга част.
Перспектива на рисунката. Показва отношението на личността към обкръжението. Оценява се положението спрямо зрителя (поглед отдолу или отгоре), взаимното разположение на отделни части
на рисунката, движението на образа (бягащ, танцуващ, играещ) говори
за активно отношение на детето към живота.
Качествените показатели се групират в симптомокомплекси
като всеки от тях се оценява в балове:
0 - при отсъствие в трите рисунки,
1 - при присъствие в една рисунка,
2 - при присъствие в две рисунки,
3 - при присъствие в три рисунки.
В някои случаи може да се постави и оценка 2 при много силна
изразеност на показателя.
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Симптомокомплекс «НЕЗАЩИТЕНОСТ»
с и м п т о м и .................................................................... о ц е н к а
Рисунка в самия център на листа .................................... 0 1 2 3
Рисунка в горния край на листа ........................................ 0 1 2 3
Къща, дърво - на самия край на листа ............................ 0 1 2
Рисунка в долния край на листа ....................................... 0 1 2 3
Дърво на планина .............................................................. 0 1
Много второстепенни детайли .......................................... 0 1 2 3
Силно подчертани корени на дървото ............................. 0
Непропорционално дълги ръце на човека ...................... 0 1
Широко разкрачени крака на човека ................................ 0 1
Симптомокомплекс «ЗАГРИЖЕНОСТ»
с и м п т о м и .................................................................... о ц е н к а
Облаци ................................................................................ 0 1 2 3
Разграничаване на отделни детайли ............................... 0 1 2 3
Ограничаване на пространството ..................................... 0 1 2 3
Защриховане ...................................................................... 0 1 2 3
Линия, подчертана със силно натискане ......................... 0 1 2 3
Много изтривания .............................................................. 0 1 2 3
Мъртво дърво, болен човек .............................................. 0 2 4
Подчертана линия на основата ........................................ 0 1 2 3
Дебела линия на фундамента на къщата ....................... 0 1
Интензивно защриховани (затушовани) коси .................. 0 1
Симптомокомплекс «НЕДОВЕРИЕ КЪМ СЕБЕ СИ
с и м п т о м и .................................................................... о ц е н к а
Много слаби линии на рисуване ....................................... 0 2 4 6
Къща в края на листа ........................................................ 0 1
Слаба линия на ствола на дървото .................................. 0 1
Едномерно дърво ............................................................... 0 1
Много малка врата на къщата .......................................... 0
Самооправдания по време на рисуването ...................... 0
Прикриване на рисунката с ръка ...................................... 0 1
Симптомокомплекс «ЧУВСТВО ЗА НЕПЪЛНОЦЕННОСТ»
с и м п т о м и .................................................................... о ц е н к а
Много малка рисунка ......................................................... 0 1 2 3
Отсъствуват ръце или крака на човека ........................... 0 2
Ръцете са зад гърба .......................................................... 0 1
Непропорционално къси ръце .......................................... 0 1
Непропорционално тесни рамене .................................... 0 1
Непропорционално голяма система от клони ................. 0 1
Непропорционално едри двумерни листа ....................... 0 1
Дърво, умиращо от гниене ................................................ 0 1
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Симптомокомплекс «ВРАЖДЕБНОСТ»
с и м п т о м и .................................................................... о ц е н к а
Отсъствие на прозорци ..................................................... 0 2
Отсъствие на врата, дупка на ключалка .......................... 0 1
Много голямо дърво .......................................................... 0 1
Дърво на края на листа ..................................................... 0 1
Обратен профил на дърво, човек .................................... 0 1 2
Клонки като пръсти ............................................................ 0 1
Празни очи .......................................................................... 0 2
Дълги остри пръсти ............................................................ 0 2
Озъбен човек, виждат се зъбите ...................................... 0 1
Агресивна поза на човека ................................................. 0 1
Симптомокомплекс «КОНФЛИКТНОСТ (ФРУСТРАЦИЯ)»
с и м п т о м и .................................................................... о ц е н к а
Ограничаване на пространството ..................................... 0 1 2 3
Поглед отдолу (поглед на червей) ................................... 0 1 2 3
Прерисуване на обекта ..................................................... 0 2
Отказ да се нарисува някой от обектите ......................... 0 2
Дърво като две дървета .................................................... 0 2
Явно несъответствие качеството на едната рисунка ..... 0 2
Противоречивост на рисунката и изказванията .............. 0 1
Подчертана талия на човека ............................................ 0 1
Отсъствие на комин на покрива на къщата ..................... 0 1

14. ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА «КАЧЕСТВА
НА ЛИЧНОСТТА» НА Г.ГУГ И А.ХЕЙЛБЪРН
Г.Гуг и А.Хейлбърн (G.H.Gough, A.B.Heilbrun) разработват въпросник за самооценка и за изследване на «Идеалното Аз» на човека
под формата на списък от качества на личността, предлагани за самоописание.
Тестът включва 300 качества, около 200 от които са «работещи», а другите са фонови [Siek,S. Wybrane metody badania osobowosci.W.,1983]. Изследваният избира от този списък чертите, които според него могат да го опишат. Тестът е публикуван в различни версии
от 1949 г. (171 айтема) до 1965 г.(300 айтема) под името «The Adjektive
Gheck List Manual».
Според авторите, човек избирайки за описание понятия от този
списък разкрива несъзнателно своя Аз-образ, като всяко качество е
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симптом за дадена личностна особеност. Скалите са 23 основни и
повечето от тях имат психоаналитична трактовка.
Скалите са следните:
1. ЗАЩИТНА НАГЛАСА
Качествата, симптоми на защитната нагласа според Хелбърн
са типични за хора с явно мъжко или женско поведение, реагиращи
на нежеланите нагонни импулси на «То» със защитните механизми
изтласкване, рационализация, регресия, конверсия, реакция, сублимация, проекция, свръхкомпенсация.
Обратното, когато са посочени малко от тези качества, човек
е страхлив, неспокоен, среща постоянни трудности.
Номерата на качествата са следните: 2, 4, 25, 26, 43, 45, 50,
75, 78, 157, 201, 233, 247.
2. ПОЗИТИВНИ ЗНАЧЕНИЯ
Скалата включва качества, които се считат за «положителни»,
«престижни». Човек, който се описва с такива думи е със силна социална желателност, настроен е конформистки. Нерядко е фасада за
егоисти и егоцентрици. Хората със слабо представяне на такива термини са индивидуалисти, скептици, критични, неспокойни, тревожни.
Скалата включва качествата с номера: 2, 6, 8, 10, 16, 18, 25,
26, 30, 33, 43, 50, 53, 60, 75, 78, 83, 102, 110, 118, 131, 136.
3. НЕГАТИВНИ ЗНАЧЕНИЯ
Хората, приписващи си много такива качества са импулсивни
и имат определено негативно отношение към някои страни на своята
личност. Това са бунтовници, егоисти, скептици, трудно работещи с
другите или пък комплексирани хора.
Малко присъстващите подобни понятия в самоописанията са
характерни за хора, които са мили, тактични, но може би и по-малко
интелигентни от първите.
Скалата включва качествата с номера: 5, 12, 14, 15, 23, 27, 34,
35, 51, 54, 56, 72, 97, 104, 126, 188, 219, 227, 249,
4. ДОВЕРИЕ КЪМ СЕБЕ СИ
Личността, която се описва с много такива понятия е активна,
агресивна, контактува с хората, нетърпелива в желанията си.
Обратното, личността, която посочва малко подобни понятия за своя
характеристика е слабо мобилизирана, слабоволева, неустойчива в
желанията.
Скалата включва айтеми N: 7, 17, 41, 50, 63, 70, 79, 115, 122,
130, 204, 251, 261.
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5. САМОКОНТРОЛ
Тази черта много често се определя и като «чувство за оговорност», «социализираност», «Его-интеграция», «тенденция към сублимация». Това са лоялни, добри работници, практични хора. Слабо
представените в характеристиката подобни качества говорят за спонтанен човек, жаден за живот и впечатления, импулсивен, автократичен
и самовлюбен.
Скалата включва айтеми N 28, 33, 43, 60, 125, 129, 146, 171,
181, 201, 205, 246, 265, 266.

6. ЛАБИЛНОСТ (ЕГО - СЛАБОСТ)
Това е черта, означавана и като «сила на Его-то». Нейни симптоми са: разсеян, търсещ, артистичен, атрактивен, бърз, дискретен,
чувствителен, ентусиаст, забравящ, с въображение, нетърпелив,
независим, изобретателен, закачлив, нервен, инстиктивен, егоцентричен - айтеми N 1, 4, 16, 18, 36, 65, 77, 80, 82, 92, 93, 118, 120, 122,
128, 152, 158, 199, 212. Наличието на много такива черти говори за
лабилност и малка сила на Его-то. Малкото такива качества са характеристика на личност, която е консервативна, автократична, студена,
самовлюбена, стабилна, със «силно Его», флегматична, спокойна,
конвенционална.
7. ПРИСПОСОБИМОСТ
Човек, в характеристиката на когото има повече такива качества е добре приспособен към живота сред другите хора. Всички го
считат за «психично здрав» и «почтен». Обратното, хората, при които
има по-малко такива качества са незадоволени, цинични, капризни,
нетолерантни. Обикновенно не са приети от другите.
Скалата включва следните айтеми: 8, 25, 45, 75, 83, 110, 143,
145, 153, 154, 165, 179, 181, 195, 245, 266, 267, 272, 273.
8. ПОТРЕБНОСТ ОТ ДОСТИЖЕНИЯ
С висока потребност от достижения са тези, в характеристиката
на които присъстват повече качества като: активен, агресивен, амбициозен, решителен, самоуверен. Хората, които избират малко такива
качества или избират обратните на тези, са апатични, без амбиции,
скептично гледат на живота.
Скалата включва: 2, 7, 8, 10, 17, 26, 41, 43, 63, 70, 75, 78, 79,
80, 90, 122, 163, 173, 176, 204, 265.
9. ПОТРЕБНОСТ ОТ ДОМИНИРАНЕ
Скалата вкючва качествата N: 2, 7, 8, 10, 14, 17, 19, 24, 26, 41,
60, 63, 70, 78, 90, 122, 125, 132.
Хората, които се описват с повече такива качества са: амби-
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циозни, решителни, автократични, властни, доминиращи над другите.
Тези, при които са посочени по-малко качества са хора, които
вземат от живота само това, което им предложи, не мислят алтернативно, не търсят новостите. Те са обикновенно доволни от всичко,
особено от мястото си сред другите.
10. УПОРИТОСТ
Скалата включва качества N: 10, 43, 58, 60, 63, 75, 78, 125,
150, 169, 170,176, 201, 208, 214, 222, 246, 247, 252, 265.
Човек, който се описва с повече такива качества е добросъвестен, надежден, деловит, работлив, систематичен и пр. Той е идеалист, търси истината и справедливостта, настроен е конформно.
Обратно, човек избиращ малко такива качества е непоследователен,
склонен към фантазии и «донкихотщина».
11. ПОТРЕБНОСТ ОТ РЕД
Човекът с висока потребност от ред е логичен, систематичен,
организиран. Човекът с ниска такава потребност е импулсивен, темпераментен, разнообразен, мразещ реда и последователността, склонен към импровизации.
Скалата включва айтемите N: 28, 43, 58, 92, 94, 125, 143, 150,
165, 169, 173, 208, 214, 247,265, 267.
12. ИНТРАЦЕПЦИЯ
Това са хора склонни към самовглъбяване, самопознание, самовъзпитание. Хора, които обичат да мислят, да търсят отговор на
различни въпроси, които постоянно имат проблеми. Обратното, хората, които се описват с малко подобни термини са нетолерантни,
безсърдечни, егоцентрични, агресивни и незадълбочени (повърхностни).
Скалата включва айтемите N: 8, 25, 53, 83, 91, 131, 132, 143,
148, 150, 193, 258, 266, 269.
13. ПОТРЕБНОСТ ОТ ГРИЖА ЗА ДРУГИТЕ
Човек, който се описва с повече подобни термини обича хората,
иска да им помага, толерантен е към тях. Обратно, този, при когото
въпросните качества са малко е студеносърдечен, интравертен, малко
го е грижа за чувствата на другите.
Скалата включва: 6, 43, 45, 60, 93, 96, 99, 100, 111, 140, 145,
160, 170, 171, 177, 220, 221, 233, 239.
14. ПОТРЕБНОСТ ОТ ОБЩЕСТВО (АФИЛИАЦИЯ)
Скалата диагностицира алтруистичността, стремежът към приятелство, стремежът за живот сред другите, екстравертността. Тези,
при които качествата липсват, са индивидуалисти, песимисти, със
силна воля, избягващи ситуации, изискващи близък контакт с другите.
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Скалата включва: 2, 3, 15, 18, 19, 53, 140, 145, 148, 164, 179,
200, 214, 261.
15. ПОТРЕБНОСТ ОТ СЕКС
Това е човек, търсещ другия пол, интересуващ се от живота,
търсещ приключения, атрактивен, очарователен, с горещо сърце. Той
е непосредствен, екстравертен. Обратното, човек, при когото тези
качества са представени слабо е дистантен, хладен, мисловен тип,
склонен към сублимация.
Скалата включва: 4, 18, 30, 88, 102, 105, 147, 178, 224, 273,
282, 291.
16. ПОТРЕБНОСТ ОТ ПОКАЗНОСТ
Това е човек нарцистичен, маниерен, самохвалец, с чувство
за хумор, гръмогласен, шумен, егоцентричен. Склонен е да гледа на
другите с пренебрежение, опортюнист е.
Слабото представяне на тези качества говори за комплес за
малоценност, конвенционалност, апатия, скромност, самоконтрол.
Скалата включва айтеми N: 5, 14, 23, 115, 144, 159, 212, 228.
17. ПОТРЕБНОСТ ОТ АВТОНОМИЯ
Човек, избиращ много такива качества е дистантен, автократичен, самоуверен, индивидуалист. Човек, избиращ малко или противни
качества се колебае за своята ценност, неинициативен е, предпочита
да е воден от други хора.
Скалата включва айтеми N: 7, 9, 19, 41, 54, 76, 84, 106, 109,
122, 124, 162.
18. ПОТРЕБНОСТ ОТ АГРЕСИЯ
Скалата включва: 7, 14, 15, 17, 21, 22, 52, 70, 82, 90, 109, 114,
138, 156.
Хората, избиращи много такива понятия са агресивни, контактуват с другите и гледат на тях като на потенциални врагове. Те са
импулсивни, често не контролират своите емоции, склонни са към
насилие.
Човек, избиращ малко качества от тази група или противни
качества са спокойни, по-малко чувствителни, конформисти, добре
приспособени към живота в социума.
19. ПРОМЕНЛИВОСТ НА РЕАГИРАНЕТО
Скалата включва айтеми N: 4, 29, 53, 80, 87, 124, 120, 135,
206, 244, 276, 288.
Хората, избиращи много такива качества са припрени, «бързаци», спонтанни, прехвърлящи се от проблем на проблем, лесно приспособяващи се, обичащи разнообразието.
Другите, избиращи малко от тях са консервативни, конвенцио-
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нални, систематични, стилни, стабилни, недостатъчно активни.
20. ПОТРЕБНОСТ ОТ ТЪРСЕНЕ НА ПОМОЩ (ЗАВИСИМОСТ)
ОТ ДРУГИТЕ
Скалата включва айтеми N: 38, 59, 61, 126, 149, 216, 293, 294,
299.
Човекът, избиращ повече от тях е зависим, инфантилен, потаен, слаб, склонен е към подчинение.
Малко присъстващите подобни понятия в самоописанията са
характерни за хора, които са доминантни, индивидуалисти, осъзнаващи своята ценност и ценността на своите желания.
21. ПОТРЕБНОСТ ОТ УНИЖЕНИЕ
Човек, избиращ повече такива понятия е неспокоен, смущаващ
се, несмел, разочарован, страхлив, услужлив, песимистичен, плах,
безгръбначен, лесно му се внушава, приема критиката, няма ясно
съзнание за своята ценност.
Хората с малко такива качества са оптимистично настроени
за своята ценност, продуктивни, не усещат страх пред другите хора,
самоуважават се, твърдо реагират на натиск.
Скалата включва айтеми N: 11, 42, 51, 62, 85, 101, 160, 175,
216, 217, 230, 243, 254, 255.
22. ПОТРЕБНОСТ ОТ УВАЖЕНИЕ НА ДРУГИТЕ
Скалата включва айтеми N: 28, 44, 61, 100, 111, 160, 171, 182,
243, 254, 268.
Това е човек скромен, но и не твърде осъзнаващ своята ценност, не е самоуверен, често страда и от комплекс за малоценност.
Човек, описващ се с малко такива качества е безкомпромисен,
независим, енергичен и спонтанен, обича да е в центъра на вниманието, да говори, да води хората, да налага волята си. Амбициозни
са и налагат на другите целите си.
23. ГОТОВНОСТ ЗА СМЯНА НА ПОВЕДЕНИЕТО
Симптомите са различни за мъжете и за жените и представляват модели на поведение, свойствени за другия пол:
Мъже: N 20, 35, 37, 39, 72, 98, 129, 172, 208, 230, 231, 235,
285.
Жени: N 7, 19, 54, 164, 212, 249, 263, 279, 285.
Хората, избиращи много от тези качества са готови за смяна
на своята личност, те са страхливи, при това имат много разнообразни
страхове. Изпитват амбивалентни чувства. По природа са песимисти.
Хората, избиращи малко от тези качества са активни, амбициозни, радостни, инициативни, силни, спонтанни, енергични, весели.
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Следва списък на качествата:
(1). разсеян; (2). активен; (3). умее да се приспособява; (4).
търсещ приключения; (5). маниерен; (6). сърдечен; (7). агресивен;
(8). бдителен; (9). дистантен; (10). амбициозен; (11). неспокоен; (12).
апатичен; (13). умеещ да оценява; (14). умуващ; (15). арогантен; (16).
артистичен; (17). решителен; (18).атрактивен; (19). автократичен; (20).
безпомощен; (21). лесно съгласяващ се; (22). заядлив; (23). самохвалец; (24). властен; (25). спокоен; (26). способен; (27). небрежен;
(28). внимателен; (29). изменчив; (30). очарователен; (31). радостен;
(32). цивилизован; (33). ясно мислещ; (34). груб; (35). хладен; (36).
бърз; (37). банален; (38). милостив; (39). сложен; (40). надменен;
(41).самоуверен; (42). смущаващ се; (43). добросъвестен; (44). консервативен; (45). преценяващ; (46). задоволен; (47). конвенционален;
(48). хладен; (49). склонен към сътрудничество; (50). безстрашен; (51).
несмел; (52). жесток; (53). любопитен; (54). циничен; (55). смел; (56).
лукав; (57). заемащ защитна позиция; (58). благоразумен; (59). взискателен; (60). надежден; (61). зависим; (62). разочарован; (63).
решителен; (64). изпълнен с достойнство; (65).дискретен; (66). безпорядъчен; (67). незадоволен; (68). невнимателен;(69). недоверчив;
(70). доминиращ; (71). намръщен; (72). тъп; (73). безгрижен; (74).
унищожителен; (75). деловит; (76). егоист; (77).чувствителен; (78).
енергичен;(79). предприемчив; (80). ентусиаст; (81). уклончив; (82).
изграден; (83). праволинеен; (84). критикар; (85). страхлив; (86). женствен; (87). колеблив; (88). ухажор; (89). глупав; (90). здрав; (91). предвиждащ; (92). забравящ; (93). благосклонен; (94). вежлив; (95). открит;
(96). дружелюбен; (97). лекомислен; (98). капризен; (99). великодушен;
(100). деликатен; (101). мрачен; (102). елетантен; (103). добродушен;
(104). алчен; (105). порядъчен; (106). трезв; (107). безсърдечен; (108).
прибързващ; (109). настойчив; (110). здрав; (111). образован; (112).
извъртащ се; (113). честен; (114). враждебен; (115). с чувство за хумор;
(116). увличащ; (117). реалист; (118). въображение; (119). недозрял;
(120). нетърпелив; (121). импулсивен; (122). независим; (123). равнодушен; (124). индивидуалист; (125). работлив; (126). инфантилен;
(127). безцеремонен; (128). изобретателен; (129). затормозен; (130).
инициативен; (131).силна интуиция; (132). интелигентен; (133). с ограничени интереси; (134). нетолерантен; (135). широки интереси; (136).
изобрететелен; (137). безотговорен; (138). лесно нервиращ се; (139).
весел; (140). вежлив; (141). ленив; (142). навременен; (143). логичен;
(144). гръмогласен; (145). лоялен; (146). културен; (147). мъжки; (148).
зрял; (149). потаен; (150). систематичен; (151). добродушен; (152).
закачлив; (153). умерен; (154). скромен; (155). капризен; (156). мърморко; (157). естествен; (158). нервен; (159). шумен; (160). услужлив;(161). неприятен за съвместен живот; (162). безкомпромисен;
(163). опортюнист; (164). оптимист; (165). организиран; (166). оригинален;(167). противопоставящ се; (168). невъздържан; (169). загрижен;
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(170). търпелив; (171). съгласяващ се; (172). различен; (173). издържлив; (174). настойчив; (175). песимистичен; (176). пълен с планове;
(177). мил; (178). прагматичен; (179). уравновесен; (180). водещ еднообразен живот; (181). практичен; (182). подмазвач; (183). точен;(184).
сигнализиращ;(185). съсредоточен; (186). прогресивен; (187). фалшив; (188). драка; (189). ексцентричен; (190). бърз; (191). тих; (192).
неиздържлив; (193). разумен; (194). решителен; (195). реалист; (196).
съобразителен; (197). бунтовник; (198). неразумен; (199). инстиктивен;
(200). намаляващ напрежението; (201). довереник; (202). обидчив;
(203). резервиран; (204). деловит; (205). отговорен; (206). неспокоен;
(207). изолиращ се; (208). старателен; (209). бодър; (210). груб; (211).
саркастичен; (212). егоцентричен; (213). дребнав; (214). владеещ се;
(215). съмняващ се в ценността си; (216). самоунижаващ се; (217).
самонаказващ се; (218). мислящ за себе си; (219). самолюбив; (220).
впечатлителен; (221). сантиментален; (222). сериозен; (223). строг;
(224). еротично атрактивен; (225). повърхностен; (226). язвителен;
(227).непрактичен; (228). демонстративен; (229). подъл; (230). плах;
(231). мълчалив; (232). земен; (233). искрен; (234). небрежен; (235).
тромав; (236). задоволен; (237).сноб; (238).дружелюбен; (239). мекосърдечен; (240).изтънчен; (241). хитър; (242). разхвърлян; (243). безгръбначен; (244). спонтанен; (245). мъжествен; (246). постоянен; (247).
солиден; (248). суров; (249). ограничен; (250). трудно се нервира; (251).
силен; (252). упорит; (253). отстъпчив; (254). лесно му се внушава;
(255). неприветлив;(256). неестествен; (257). подозрителен; (258).
вслушващ се; (259). тактичен; (260). нетактичен; (261). бъбрив; (262).
темпераментен; (263). напрегнат; (264). неблагодарен; (265). обстоятелствен; (266). мислещ; (267). предпазлив; (268). боязлив; (269).
толерантен; (270). раздразнителен; (271). неотстъпчив; (272). доверчив; (273). обикновен;(274). без амбиции; (275). непретенциозен; (276).
неконвенционален; (277). негоден за доверие; (278). снизходителен;
(279). нечувствителен; (280). неизграден; (281). враждебен; (282). без
задръжки; (283). малко интелигентен; (284). невежлив; (285). нереалистичен; (286). безскрупулен; (287). несамолюбив; (288). непостоянен; (289). отмъстителен; (290). всестранно развит; (291). с горещо сърце; (292). внимателен; (293). слаб; (294). тъжен; (295). с добро
самочувствие; (296). мъдър; (297). потаен; (298). остроумен; (299).
опечаляващ се; (300). ехиден.

15. ТЕСТ НА М.КУН И Т.МАКПАРТЛЪНД
Изследванията на социалните нагласи имат важно значение
за педагогиката и психологията. То се определя от основополагащата
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за поведението функция на Аз- концепцията на личността и оттам
анализът на социалните нагласи е и анализ на пригодността за дейност,
в частност за педагогическа, ако се изследват учители.
Социалната нагласа се дефинира като “отношение на личността към дадена ценност и стремеж да се постигнат цели, ориентирани
към нея, предиспозиция да се оценява обектът или символът по
определен начин; готовност на индивида за социално действие, изградена в хода на социализацията на човека; жизнени ценностни ориентации на личността, свързани с определена духовна култура на
обществото; предразположеност към възприемане на социалните
явления в определена посока, от дадени позиции и към определено
поведение... устойчиво латентно състояние на предразположение на
индивида към положителна или отрицателна оценка на обекта или
ситуацията, което възниква върху основата на жизнен опит, оказва регулативно, динамично, организиращо влияние върху перцептивните,
емоционалните и мисловните процеси и се изразява в последователност на поведението - вербално и невербално - относно даден обект в
определена ситуация.” [Десев,Л., Г.Пирьов. Кратък речник по психология. С., 1981]; “хипотетичен фактор (неявна променлива, предразположение), проявяващ се в разнородни начини на поведение, които обаче
притежават някаква обща черта, а именно определено (положително
или отрицателно) отношение към дадения предмет.” [Облуховски,К.
Психология на човешките стремежи. С., 1981,58]
Социалната нагласа има трикомпонентна структура, в която се
определят когнитивен компонент (осъзнаване на мотивите на поведение, знание за предмета и прогнозите на дейността); афективен компонент (емоционална оценка на субекта и обекта на дейността) и конативен компонент (поведение, насочено към обекта).
Специфична част от социалната нагласа на личността е смисловата нагласа (установка - по терминологията на Десев):”форма на
изразяване на личностен смисъл във вид на готовност за извършване
на насочена дейност по определен начин. Тя е водещо равнище на
установъчно регулиране на човешката дейност. Тя стабилизира процеса на дейността като цяло, придава й устойчив характер. Осъзнаваните и неосъзнавани смислови установки изпълняват ролята на филтър спрямо установките от по-нискостоящи равнища - целеви и моторни (операционални).” [Л.Десев, Г.Пирьов,1981]
Смисловата нагласа включва в себе си това, с което се идентифицира индивидът, т. е. социалния статус и чертите, свързани с него и
логически включва ролите, които човек изпълнява в своята жизнена
дейност. Техният анализ дава възможност от една страна за разкриване на представите за собствената идентичност, а от друга - за степента
на социалност на нагласите. Акцентирането върху ролите като единици
на анализа дава възможност за комплексен анализ, тъй като ролята
се възприема и реализира от човек и афективно, и когнитивно,
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и поведенчески.
Манфред Кун (M.Kuhn) е представител на една от основните
концепции за идентичността като структуриран и йерархизиран ансамбъл от значими елементи на Аза, всеки от които с определени граници
на значимост, фиксираност и стабилност (self-attitudes) [По: De Queiroz,J.M., M.Zlolkovski.L’interactionnisme simbolique. Renn,1994].
Организацията на Аза отразява организацията на обществото.
Заедно с Макпартлънд (MacPortland) те разработват един
изключително елегантен метод за изследване на смисловите нагласи
- “Тестът на 20-те въпроса” (Twenty Statements Test) [Кун,М., Т.Макпартлънд. Емпирическое исследование установок личности на
себя. В: Современная зарубежная социальная психология (тексты).
М, 1984,180-187]. Тестът представлява задача да се отговори 20 пъти
на въпроса “Кой съм аз?” Тестът се провежда в условията на времеви
дефицит, при “наивни” изследвани - незапознати с темата на
изследването. Анализът се прави по ранжиране и по категорията на
представите - социални и чисто психологични. Това е един тест, който
е превъзходен за сравнителен интеркултурен анализ. Авторите считат,
че той долавя адекватно “аз-атитюдите”, на хората, които отразяват
позициите им в обществото и в референтните групи [М.Кун, Т.Макпартлэнд,1984].
Нашият собствен изследователски опит [Ианов,И. Някои особености на смисловите нагласи на учителите. - Педагогика, N 6,
1996, 62-70] е свързан с начин за обработка на резултатите, отличаващ се от оригиналите на Кун и Макпартлънд. При контент-анализа,
отговорите на изследваните се делят на две категории - обективни и
субективни. В първата влизат думи или словосъчетания, които могат
да се отнесат към групи с обективно определен статус и граници жена, учител и др. подобни. Във втората категория влизат останалите
- щастлива, добра и т. н.
След определянето на категориите се отчита редът на отговорите, като всеки от тях получава определен брой точки - 20 за първо
място, 19 за второ и т. н. Изчислява се локусен коефициент (от лат. място, ред, позиция) за всяка роля и за всяка групировка учители.
Локусният коефициент (ЛК) се определя от количеството обективни
характеристики и броя точки за всяка една от тях, разделени на
възможния брой точки. Той варира от 0 до 1 и е обективна мярка за
социалност на смисловата нагласа. Колкото ЛК е по-висок, толкова
личността е по-готова за извършване на съответната система от социални дейности, в които е въвлечена, толкова по-устойчив характер
има регулирането на дейността въобще и регулирането на нагласите
от по-ниските равнища - целеви и операционални. Локусният коефициент е критерий и за степента на готовност за професионална (в
случая педагогическа) дейност в най-широкия смисъл на думата, тъй
като педагогическата дейност е с неоспорима социалност.

68

Посочените роли с обективно социално съдържание се групират в 5 страта, образуващи характеристиката на смисловата нагласа.
Всеки следващ страт количествено обхваща около 50% от предишния.
В първия и втория страти са съсредоточени ролите, образуващи
ядрото на смисловата нагласа, а следващите са все по-периферни.
Ролите се групират съдържателно в 5 категории, обхващащи
всички сфери на дейност, в които се реализира активността на личността [Ядов,В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности. В: Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975]:
1. Роли, свързани със семейното положение - майка, съпруга,
сестра и пр.
2. Професионални роли - учител, директор, колега и пр.
3. “Индивидуални роли” - човек, жена и пр.
4. Роли, свързани с обществения живот - българин, общественик, гражданин и пр.
5. Роли, свързани с неформалния кръг на общуване, свободното време и бита - приятел, съседка, домакиня и др.
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