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ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ 

 
За да осъществяват своята работа, на психолозите им е нужна информация. 

Важна предпоставка за събирането на достоверна и точна информация е изборът на 

метод за изследване. Има различни методи за изследване, и те са колкото въпрос на 

личен избор, толкова и определени от целите и задачите на тестирането. 

В съвременната психология терминът "психодиагностика" се обяснява 

съдържателно в няколко основни аспекта:  

 като целенасочено изследване на личността за разкриване на нейните 

съществени особености, 

 като психологическо измерване или тестиране, 

 като психологическа практика /диагностична консултация/.  

Самото понятие "диагностика" /diagnosis/ е далеч от смисъла, който влагаме в 

медицинската терминология, защото става дума не за оценяване, а за разпознаване. 

Оценката има  „наказателен‖ характер, а психологическата диагностика изхожда от 

факта, че всеки човешки профил е добър. Всеки човек има своите силни и слаби страни 

и те се проявяват в различни житейски ситуации, защото светът, който ни заобикаля, по 

различен начин ни „предразполага‖ да използваме качествата си. Диагностиката е 

съвкупност от явления, които се проявяват в процеса на разпознаване и по този начин 

можем да поставим психическа диагноза, в която могат да се  разпознаят различни 

отклонения от нормалното социално функциониране на индивида. В този смисъл 

психодиагностиката представлява процес на оценяване на развитието и състоянието на  

личността .
1
 

Според други автори, психодиагностиката представлява разновидност на 

психологическия експеримент. Тя се използва, както за провеждане на научни 

изследвания, така и най-вече за осъществяване на научно-приложни /практически/ 

психологически изследвания. Под психодиагностика се разбира система от похвати и 

средства за психологическо изследване, специално ориентирано за изучаване на 

отделни психически явления, а така също и на техните взаимни връзки и влияния в 

състава на по-сложните психически образования — свойствата на личността.
2
 

                                                 
1
 Иван Карагьозов, „ДИАГНОСТИКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ‖ 

Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 
2
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Понятието метод означава път, начин, способ, средство за постигане на някаква 

цел. В този смисъл погледнато има най-различни методи: методи на обучение, методи 

на възпитание, методи на работа, методи на управление, методи на научно изследване и 

т.н. Широко употребяваното понятие "метод на научно изследване" в значителна 

степен е условна категория, обединяваща и формите на научното логическо мислене, и 

общите модели на изследователските процедури, и способите за изпълняване на 

конкретни изследователски действия. Затова е по- удобно да се  разглеждат методите за 

научно- психологическо изследване само като система от външни действия и операции, 

осъществявани от изследователя. Грешно е обаче да се подхожда към методите на 

научното психологическо изследване като някакви самостоятелни категории. Това е 

така, защото методите на изследване са производни от обекта, целите, предмета, 

съдържанието, конкретните условия на изследването. Те в решаваща степен се 

определят от характера на изследвания проблем, от теоретическото ниво и 

съдържанието на хипотезата. 

В психодиагностичното обследване могат да се определят три основни етапа: 

 Събиране на данни; 

 Преработка и интерпретация на данните; 

 Излагане на решение – психологическа диагноза и прогноза.  

Целта на всяка една психодиагностична процедура е създаването на 

психодиагностично заключение. Самата процедура не е продължителна във времето, а 

се включва в рамките на час, няколко часа, до 2-3 дни, за разлика от други видове 

изследвания, но това не означава, че диагностика се прави „бързо‖, напротив- 

диагностиката е продължителен процес!  

Като теоретична дисциплина психодиагностиката има работа с променливи и 

постоянни величини, които характеризират вътрешния свят на човека. 

От една страна, психодиагностиката е метод за проверка на теорията, а от друга – 

конкретно въплъщение на теоретичните построения и метод на движение от абстрактна 

теория към конкретни факти.
3
 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

 

В съвременната психология са известни различни класификации на методите за 

психодиагностика. Много често, те са систематизирани или в зависимост от целта на 

                                                 
3
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своето приложение, или от научнопрактическата област, в която се прилагат, а често 

тяхната същност и диагностични възможности са предмет на идеологически спорове и 

дискриминация. 

Методите на изследване в психологията, много условно, могат да се разделят 

на методи за изучаване на личността и на отделните характеристики на психическата й 

дейност, и методи за изучаване на социално-психическите явления, възникващи в 

условията на груповата дейност на хората. Освен това тези същите методи, обобщено 

изразено, биват общи и специфични.
4
 

 Съществуват няколко достатъчно обосновани класификации, според които 

методите се различават според вида на заданието, степента на въвлеченост на 

диагностика- психолог и степента на неговото влияние върху резултата, техниките, 

които се използват и др. 

А. Кокошкарова /1984/ прави обобщена класификация, в която методите са 

представени в две основни групи: 

1. Експериментални методи, като: 

 въпросници; 

 проективни методи; 

 социалнопсихологически и групови методи. 

2. Клинични методи 

Методите на психологията според проф.Сп. Казанджиев се класифицират по 

следния начин: 

 метод на самонаблюдението,  

 метод на експеримента,  

 генетичен метод,  

 народопсихологичен метод,  

 психопатологичен метод. 

 Проф. М.Кройц класифицира специфичните методи на психологията като ги 

разделя на две големи категории: 

 непосредствени – към които отнася интроспективните методи, както 

обикновеното самонаблюдение и самонаблюдението при експериментални 

условия; 

                                                 
4
 КОЛЮ ТОДОРКОВ 

„ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ‖- УЧЕБНО ПОСОБИЕ, Велико Търново 
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 опосредствени – обикновеното наблюдение и експериментът с техните 

разновидности. 

В съвременната психодиагностика са възприети още три основни класификации 

на методите. Най-разпространените от тях са: 

Класификация на Шванцер – този автор обединява психодиагностичните 

методи в групи по силата на следните основания: 

1. Според използвания материал: 

 вербални; 

 невербални; 

 манипулативни тестове ‖молив и хартия‖ 

2. Според количеството показатели: 

 прости – с правилни решения; 

 комплексни – с алтернативни решения; 

3. Според психичната активност на изследваните лица: 

 интроспективни – търси се личният опит и интерпретация на отношенията 

/анкета, беседа и др./; 

 проективни – изследват вътрешните конфликти / влечения, нагласи, интереси и 

др./ 

 екстероспективни – осъществяват се чрез наблюдения и оценка на проявите на 

личността; 

 методи за действие или изпълнения – когато изследваното лице осъществява 

някакво действие – перцептивно, морално или моторно, а неговите / на 

действието/ качествени и количествени особености са показатели за 

личностните черти. 

Класификация на Гилбърт – класифицира психодиагностичните методи според: 

1. Качеството на работа: 

 стандартизирани; 

 нестандартизирани; 

2. Според предназначението: 

 общодиагностични – личностни въпросници, IQ-тестове и др.; 

 за професионална пригодност; 

 за специални способности; 

 тестове за достижения; 

3. Според материала, чрез който се изследва личността: 
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 Бланкови; 

 Предметни; 

 Апаратни; 

4. Според формата на отговор: 

 устни 

 писмени; 

5. Според водещата ориентация: 

 за време; 

 за задълбоченост на отговора; 

 комбинирани; 

6. Според степента на еднородност на задачите: 

 хомогенни – измерват цялостно определени личностни черти и интелектуални 

свойства; 

 хетерогенни – измерват разнообразни характеристики на личността и интелекта; 

7. Според комплексността на методиката: 

 самостоятелни методи; 

 методи – батерии; 

8. Според характера на отговора на задачите – 

 готов 

 свободен; 

9. Според областите на обхващане на психичната дейност: 

 личностни тестове; 

 тестове за интелекти и когнитивни процеси; 

 тестове за емоционални състояния; 

Класификация на Бодалев – методите се квалифицират според: 

1. Характеристика на методическите принципи, на които се базира 

психодиагностичното изследване: 

 обективни – винаги имат един възможен отговор или правилно изпълнение; 

 открити въпроси – без да е дадена каквато и да е алтернатива за отговор; 

 изследователски скали; 

 проективни техники; 

 с диалогични процедури – беседа, интервю, ролеви игри и др. 

2. Според степента на въвлеченост на изследователя в диагностичната процедура и 

влиянието му върху резултатите: 
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 обективни – има минимална степен на участие на изследователя при 

провеждането, обработката и интерпретацията на резултатите; 

 за ефективни резултати - където се използват някои скали и проективни методи. 

 

Каквато и класификация да възприемем, за да сме максимално обективни в 

работата си е  необходимо да търсим нови, различни, атрактивни, нестандартни, 

„непопулярни‖ методи за изследване. В практиката вероятно ще ни се налага да 

използваме  комбинация от методи и в този смисъл можем да обобщим: 

Често използван метод е наблюдението. Чрез него с целенасочено наблюдение 

се регистрират и описват явления, процеси и събития, които протичат без намесата на 

наблюдаващия. Възможно е наблюдателят да бъде реален или подставен участник в 

изследваната група и тогава методът се нарича включено наблюдение. 

 Експерименталният е най-скъпият метод, тъй като за експеримента трябва да се 

създадат определени условия или да се имитира цяла ситуация, при която да възникнат 

интересуващите го явления. За да стане това на изследователя често се налага да 

контролира факторите, характеризиращи експеримента, като ги изменя целенасочено. 

Това прави експеримента един мощен и ефективен метод в психологията. 

 Други прилагани методи за набиране на необходимата информация са анкетата, 

беседата, тестовете.  

 

 

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА … 

 

Днес са създадени и практически се използват много психодиагностични 

методи. В началото на ХХ в. в психодиагностиката като наука са признати и приети 

строги научни изисквания. От палитрата методи, ще посоча няколко, които 

„традиционно‖ се използват и са популярни сред специалистите психолози.  

 

Методи за изследване на интелекта 

Поради широтата на понятието "мислене" и неговите многообразни процеси, 

варианти и видове, систематизацията на методите за тяхното изследване е твърде сложна 

задача. Ето защо проф. Карагьозов описва два типа средства за диагностика на интелекта - 

стандартизирани и нестандартизирани. Първият тип тестове позволяват да се оцени не 

толкова отделен аспект на мисленето, колкото неговата интегрална оценка върху базата на 
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предварително съставени нормативи. Втората група методи, част от които се използват и в 

клиничната диагностика на отклоненията в умственото развитие, разкриват особеностите и 

съдържанието на мисловните процеси анализ, синтез, обобщение, класификация и т. н 

Типичен пример за метод за изследване на интелекта са: 

Прогресивни матрици на Raven 

В психодиагностиката този тест има широко приложение и неговата процедура е 

отработена до голяма степен. Създаден е от Л. Пенроуз и Дж. Рейвън през 1936 г. и 

се предлага в два варианта - цветен и черно- бял.  Експерименталният материал съдържа 60 

рисунки, които са разделени на 5 серии (А, Б, С, Д, Е). Всяка серия се образува от 12 

еднотипни задачи с нарастваща сложност,конструирани по определен принцип: 

 серия А изисква диференциация на основните елементи в структурата на образа, 

разкриването на връзките между тях, идентификацията на недостигащата част и 

нейното откриване сред множество образци чрез анализ-синтез; 

 серия В откриват се аналогии между двойки фигури чрез диференциация на 

елементите им; 

 серия С предполага откриване на принципа за изменение на конфигурациите, 

разположени в две измерения; 

 серия Д следва да се разпознае принципът на обединяване и отпадане на елементи, 

образуващи производни фигури; 

 серия Е решаването на задачите се постига чрез сглобяване на търсената фигура от 

елементи на комбинирани по вертикала и хоризонтала фигури. 

С този тест могат да се изследват с диагностична цел деца и подрастващи от 8 до 14 год. 

(серии А, В, С) и възрастни от 20 до 65 год. (серии С и Д). 

Техника на провеждане на тестирането:  

В началото на процедурата на опитното лице се дава следната инструкция: "Вгледайте се в 

тези рисунки. От голямата фигура (А,) е изрязана една част. Тя се намира сред рисунките 

под фигурата. Само една от тези рисунки подхожда, за да се запълни фигурата и да се 

образува едно цяло. Посочете тази рисунка или назовете нейния номер. В случая това е 

рисунката с номер 4, а следващите задачи ще решавате сам". Експериментаторът обяснява 

изискванията на изследването докато опитното лице ги разбере, след което продължава 

инструкцията: "В началото задачите са лесни, но постепенно стават по-трудни. Ако 

работите внимателно с леките задачи, ще разберете как да решите и трудните. Работете 

толкова бързо, колкото Ви е удобно и всяко решение или номерът на избраната от Вас 

рисунка за допълване записвайте на лист /предварително сме раздали лист за отговори/. 

Работете внимателно и помнете, че решението на всяка задача е само едно".  
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След това на опитното лице се представят последователно матриците от всяка серия до 

момента, в който то посочва последователно 2-3 неверни решения. При наличие на 

достатъчно време е най-добре да се използват всички задачи. 

Матриците на Рейвън се прилагат както във вариант на индивидуално, така и на 

групово изследване. Когато се сравняват отделни лица или групи може да се въведе лимит 

за време на всяка серия или на цялата методика, еднакво за всички.5 

 

Методи за изследване на личността 

Личностните въпросници, като метод на психологическото изследване, са 

предназначени за описване и оценка на човека от самия себе си. Те са построени на 

основата на самоотчета. Основната идея на този метод се състои в това, че чрез 

многобройните положения, изразяващи едни или други характеристики на личността 

изобщо, и които са предоставени под формата на въпроси на изследваното лице, може 

да се разкрият различни негови личностни страни, които се счита, че намират в израз в 

посоченото отношение към въпросите-психологически съждения.
6
 

Такъв тип въпросник е  Личностен въпросник на Айзенк EPQ 

Разработените от Г. Айзенк и сътрудници личностни въпросници са предназначени 

за диагностика на невротизма, екстравертност – интровертност и психотизма от 

позициите на типологичния подход към изучаването па личността. Въпросникът EPQ е 

публикуван през 1969 г. от Г. Айзенк и С. Айзенк под названието "Личностен 

въпросник на Айзенк". Съдържа 90 въпроса, които са диференцирани в четири скали: 

 Екстравсртност -Интровертност; 

 Невротизъм; 

 Психотизъм; 

 Лъжа. 

У нас се използва адаптиран вариант с 86 айтеми, в който няма "буферни" въпроси 

(редакция на катедра "Психология" в СУ "Климент Охридски"). Въпросникът се 

предлага на изследваното лице във вариант с инструкция за случаите на групово 

тестиране и без инструкция за индивидуално изследване. Освен текста са нужни "Лист 

за отговори", "ключ" към теста, съдържащ номерата на въпросите към отделните скали 

и четири матрици с изрязани "прозорчета" на мястото за отговори на въпросите по 

съответната скала /само в сектора "да"/. За провеждането на опита на изследваните 

                                                 
5
Описанието на тестуването е направено по Иван Карагьозов, „ДИАГНОСТИКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА 

В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ‖ 
6
 КОЛЮ ТОДОРКОВ „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ‖- УЧЕБНО ПОСОБИЕ, Велико Търново 
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лица се дава въпросник, лист за отговори и писалка, като им се напомня да не пишат 

върху въпросника, да внимават за реда на въпросите и отговорите и че следва да 

отговарят така, както те преценяват нещата, но без да се замислят задълго. След около 

30-35 мин. Работа въпросниците и листовете за отговори се събират и изследването 

завършва.
7
 

Тестът за измерване на агресивността в поведението на Бъс- Дюрки, също е 

често използван метод за изследване на личностни характеристики и позволява 

диференцирането на 9 скали: 

 Телесна агресия – ТА 

 Вербална агресия – ВА 

 Индиректна агресия – ИА 

 Опозиционно поведение – ОП 

 Агресивна раздразнителност – АР 

 Агресивно недоверие – АН 

 Ревност и омраза – РО 

 Вина след агресията – ВСА 

 Лъжа и социална желателност – Л 

 

Изследването се провежда групово или индивидуално, като за целта на опитните 

лица се раздават въпросници и листове за отговори. Инструкцията е кратка: 

"Отговорете на всеки един от въпросите, записани във въпросника чрез знак "Х" срещу 

съответния му номер в листа за отговори, в колоната "Да" или "Не" според това, какво е 

Вашето мнение, как Вие бихте постъпили. Работете бързо, не обмисляйте, внимавайте 

да не пропуснете някой от тях. Този тест има за цел да провери как бихте действали в 

някои житейски ситуации и в случая добри и лоши отговори няма- всички са такива, 

каквито ги приемате Вие. Работете бързо, не пропускайте въпроси и внимавайте при 

нанасянето на знак "Х" точно в желаната от Вас колона. Започвайте!" 

Работата над теста продължава около 25-30 мин., след което експериментаторът 

събира въпросниците и листовете за отговори. Ако изследването е анонимно, опитните 

                                                 
7
Описанието на тестуването е направено по Иван Карагьозов, „ДИАГНОСТИКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА 

В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ‖ 
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лица следва да запишат само своята възраст, пол и клас /ако са учащи се/, както и 

датата и мястото на изследването.
8
 

Гийсен (GieCen) - тест 

Гийсен-въпросникът се отнася към социалнопсихо- логическите методи за диагностика 

и позволява изучаването на важни социални качества на личността. Известен е като 

средство за моделиране на диагностичните изводи и създаването на полярни профили 

на личността. Разработен е в Университетската психо-соматична клиника в Gieben 

(Германия), а през  1979 г. е стандартизиран върху българска извадка (651 психично 

здрави лица от 18 до 60 год. - от А. Кокошкарова, 1984). В периода от 1988-90 г. г.са  

изследвани 480 психично здрави ученици на възраст от 14 до 18 години и 168 

подрастващи на същата възраст с отклонения в поведението.. 

Тестът се състои от 40 твърдения, представени в двата си крайни варианта. 

Дихотомните модератори формират общо 80 позиции, а големият брой на оценките по 

всяка алтернативна двойка подсказва огромен брой варианти на отговорите. 

Въпросникът се представя на изследваното лице като стандартна бланка, на която са 

посочени необходимите данни за лицето, поместена е инструкцията /за случаите на 

групово тестиране/ и местата за нанасяне на скалните оценки, както и текста на 

айтемите и самите оценки. Съдържанието се диференцира на 6 скали със съответните 

"ключове" към тях. Тестирането се извършва върху самата бланка, където директно се 

отбелязват избраните степени на съгласие с дадено твърдение, но след като опитното 

лице се запознае самостоятелно или чуе инструкцията. Необходимо е 

експериментаторът да се убеди, че опитните лица са разбрали добре същността на 

тяхната работа.
9
 

Проективните методи по начина на своето осъществяване, представляват от само 

себе си експозиция /показване/ от изследователя, по съответен начин, на измислени или 

избрани от действителността стимули, най-различни по-съдържание /рисунки, схеми, 

картини, петна, цветове и т.н./, но такива, които подбуждат изследвания човек да може 

да изрази своето лично съждение за тях, зависещо от неговите психически особености. 

Стимулите използвани в проективните методи са многозначни по своята същност. По 

такъв начин стимулът или стимулната ситуация придобива смисъл за изследвания 

човек не просто и единствено по силата на нейното обективно съдържание, а и във 

                                                 
8
Описанието на тестуването е направено по Иван Карагьозов, „ДИАГНОСТИКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА 

В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ‖ 
9
Описанието на тестуването е направено по Иван Карагьозов, „ДИАГНОСТИКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА 

В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ‖ 
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връзка с неговите субективни потребности, интереси, наклонности, влечения и т.н., т.е. 

вследствие на личностното значение, което придава на ситуацията даденият човек, 

изхождайки от своите собствени възприятия, емоции и други аспекти на психическата 

си дейност. 

Проективните методи на изследване се основават на добре известния 

психологически факт, че личността с всички свои характеристики и особености се 

проектира в своите дела, начин на живот, общуване, реагиране на всичко, което става 

около нея. При създаването обаче на тези методи се изхожда по-специално от две 

положения, които характеризират личността: 

 тя се отнася с известни мисли, чувства, желания към другите хора; 

 тя проектира своите собствени потребности, интереси, желания, стремежи и т.н. 

върху другите хора и обекти от околната среда. Ето и един пример за такъв 

тест:
10

 

 

Тест  

―Несъществуващо животно‖  

/ Модификация Е. Драголова /  

 
 

 

  

  

Този метод се основава на теорията за единство на 

психомоторните връзки. Тестът е проективен и 

обикновено се обединява с други методи за изследване 

на личността. Разкрива въображението и рисувателни 

възможности.  

Процедура: Използва се бял лист с размер на блок №4. 

Рисува се с цветни моливи /не фулмастери или бои/.  

Инструкция: ―Измисли и нарисувай несъществуващо 

животно. Назови го с несъществуващо име.‖  

 

 

Показатели и интерпретация на рисунката:  

1. Пространствено разположение на рисунката  

Вертикално разположение в 

средата на листа  

Нормално 

състояние. 

Горе, високо в края на листа  Недоволство от 

положението си в 

социума 

/недостатъчно 

признание, висока 

 

                                                 
10

 Тестът е от http://tzonkova.hit.bg/Test.htm 
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самооценка, 

неудовлетворени 

претенции/.  

Долу, ниско на листа  Обратно – ниска 

самооценка, 

потиснатост, 

неувереност; 

отсъства 

тенденция за 

самоутвърждаване, 

зависимост.  

Хоризонтално разположена 

рисунка  

Повишена 

тревожност, 

свързана с 

негативна нагласа 

към тази 

процедура. 

Възможна е 

демонстративност.  

Върху целия лист  Компесаторно 

превъзнасяне на 

себе си във 

въображаем план  

Малка рисунка  Тревога, чувство 

за дискомфорт и 

скованост.  

Добре очертани крака, лапи и 

други  

Задълбоченост, 

рационалност при 

решение на задачи, 

изводи, 

разсъждения.  

Ясно нарисувана връзка с корпуса Контрол върху 

своите действия, 

поведение и 

говорни реакции. 

Неясно или небрежно свързване  Липса на 

горепосочения 

контрол.  

Ако всички опорни точки са 

еднотипни  

Конформизъм  

Ако всички опорни точки са 

разнотипни  

Творчество или 

патология 

Голяма глава /увеличена спрямо 

пропорциите на тялото /  

Рационалност, 

ерудиция. Цени 

тези качества в 
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себе си и в 

другите. 

Малка глава  Интелектуалните 

качества не са от 

значение.  

Обърната на ляво  Тенденция към 

размишление. 

Това не е човек на 

действието. 

Реализира 

незначителна част 

от замислите си.  

Обърната на дясно  Тенденция към 

действия. 

Реализира своите 

планове, решения, 

наклонности. 

Глава в ―анфас‖  Изразен 

егоцентризъм 

Уши  Желание за 

информираност. 

Заинтересованост 

от мнението на 

другите. 

Зависимост от 

мнението на 

другите.  

Уста, нарисувани зъби  Вербална агресия. 

Тъмен отвор / за уста /  Боязливост, 

тревожност. 

Език  Бъбривост.  

Чувствени устни  Чувствителност, 

притеснителност.  

Устни - черта  Затруднение в 

общуването. 

Затвореност, 

мълчаливост. 

Очи - присвити  Страхливост, 

враждебност. 

С мигли  Кокетство, 

демонстративни 

маниери в 

поведението.  

Опашка наляво  Акцентира повече 
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на мислите, 

разсъжденията за 

изпуснати, 

нерешени 

възможности.  

Опашка нагоре  Положително 

отношение 

/увереност, 

бодрост/.  

Опашка надолу  Отрицателно 

отношение 

/неувереност, 

съмнение, 

разкаяние/.  

Рога – защита или агресия  Търсят се 

допълнителни 

констатации в 

поведението на 

едно от двете 

предположения.  

Ако са съчетани с нокти, зъби, 

клюнове  

Подчертана 

агресия 

/нападателност/  

Ако са съчетани с игли, бодли, 

шипове  

Реакция на защита.  

Крила, допълнителни крака, 

пипала  

Голяма енергия. 

Стремеж към 

действие. 

Увереност в себе 

си с нетактичност.  

Украсителни детайли /пера, гриви/  Демонстративност, 

маниерничене. 

Тип животно - Лъв, тигър, пума, 

змия, вълк  

Застрашаваща 

позиция.  

Заек, пеперуда, птици  Застрашавана 

позиция. 

Куче, котка  Неутрална 

позиция.  

Много детайли, подробности  Енергичност, 

въображение.  

Икономия на детайли, 

схематичност /слаб, плъзгащ 

натиск на молива /  

Ограничена 

енергия. 

Астеничност. 

Хронични 



 16 

соматични 

заболявания.  

Силен натиск, видим от към гърба 

на рисунката  

Прикрита 

тревожност. 

Очовечаване на животното / с 

рокля, очила, мустаци и др./  

Инфантилизъм, 

незрялост.  

Монтиране на технически части от 

машини /танкови вериги, роботи, 

винтове и др./  

Склонност към 

шизофрения или 

шизоидни прояви. 

Акцент на полови белези  Фиксация на 

сексуални 

проблеми.  

Пряко, безкритично съчетаване на 

части от реално съществуващи 

животни / риба с крака на петел, 

риба с крака на кон и др. /  

Баналност, 

ограниченост, 

липса на 

творчества.  

Преобладаващи ъгловати или 

триъгълни форми  

Настъпателност, 

острота в 

поведението, лоша 

адаптация.  

Преобладаващи кръгли форми  Прикритост, 

затвореност, 

нежелание да дава 

информация, да 

бъде изследван, 

мекота и 

съчувствие.  

Преобладаващи квадратни форми  Душевно 

равновесие и 

концептуален ум. 

По избор на име: ―Слонобик‖, 

―Петелокон‖  

Рационалност, 

добра адаптация.  

С латински окончания 

―Биканфибиус‖  

Демонстрация на 

ерудиия, 

показност.  

Безсмислени, ―Гратер‖  Лекомислие, 

неумение за 

рационално 

мислене.  

Повтарящи се 

звукосъчетания,―Фру– фру‖  

Инфантилизъм.  

Сложни и трудно произносими 

имена 

―Слонозмейскокостенуроподобно‖  

Склонност към 

фантазиране, 

усложнено 
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мислене, 

склонност към 

самовглъбяване и 

самоанализ. 
 

 

 

Един от най-интересните, но и сред най-сложните методи за изследване е 

контент-анализа или анализ на съдържанието. 

Контент-анализът е специфичен метод за психологически изследвания. Той 

представлява способ за качествено-количествен анализ на съдържанието на различни 

документи. В случая терминът "документ" се използва в най-широкия смисъл на 

думата,  а именно: официални и лични документи /например лични дневници/, 

материали от масовата и междуличностната комуникация /писма; обръщения, статии и 

т.н./, литературни произведения / романи, стихотворения, драми и др./, произведения иа 

изкуството / картини, карикатури, кинофилми и др./, научни произведения 

/монографии, студии, статии/ и т.н. Казано с други думи под документ се разбира 

всичко онова, което е продукт на комуникативната човешка дейност, и е съхранено в 

един или друг вид, най-често писмен. Ето и един пример: 

 

Изследване динамиката на мълвата - къс рекламен девиз се чете пред голям брой хора. 

Те трябва да го препредадат на други хора, които ще получат награда ако повторят 

точно рекламата. След три дни  се събират отново хората и се оказва, че са получени 

шест различни варианта на рекламата. Чрез контент-анализ се изчислява степента на 

изкривяване на истинското съдържание на рекламата. А чрез събиране на информация 

за всеки пореден човек, който е предал на друг рекламата се установява номера на 

стъпката във веригата. Така се получава възможност за определяне на нивото на връзка 

между препредаването и особеностите на рекламата. 

 

Социометрия се нарича измерването на междуличностните отношения в групата. 

Като метод социометрията се отнася към инструментариума за 

социалнопсихологическо изследване структурата на малките групи хора. Освен това тя 

е и метод за изучаване на личността като елемент на групата. Ценността на 

социометрията се повишава при нейното комплектуване с други методи за изследване 

на личността и групата Социометрическият метод се използва за диагностика на 

междуличностните и междугруповите отношения с цел тяхното изучаване, изменение, 
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подобряване и усъвършенстване. С помощта на социометрията може да се изучава 

типологията на социалното поведение на хората в условията на груповата дейност, да 

се установят социалните позиции /социалния статус/  на членовете на групата, да се 

съди за социално-психическата съвместимост на членовете на конкретни групи, да се 

разкрие и разбере строежа и състава на евентуални вътрешно групови образования 

/"микро" социалните групи- от 2 до 7 човека) Ето и пример: 

 

ВЪПРОСНИК НА СЕШЪР ЗА ГРУПОВА СПЛОТЕНОСТ
11

 

Въпросникът на С.Сешър е един от най-синтетичните методи за измерване на 

груповата сплотеност [Пирьов,Г.,Ц.Цанев. Експериментална психология.С.,1973]. В 

случая е представен модифициран вариант за ученици. Съвкупният показател варира в 

диапазона от 5 до 19 т. Колкото е по-висок, толкова е по-силна сплотеността. 

Оценките са следните (отговор-оценка): 

Следва въпросникът: 

1. Как бихте оценили принадлежността си към класа? 

(1). Чувствам се част от колектива на класа. 

(2). Участвам в повечето видове дейности. 

(3). Участвам в един вид дейност и не участвам в другите. 

(4). Не чувствам, че съм част от класа. 

(5). Работя и живея отделно от класа. 

(6). Не знам, трудно ми е да отговоря. 

2. Бихте ли отишли в друг клас, ако имате такава възможност? 

(1). Да, много искам да отида. 

(2). По-скоро бих отишъл, отколкото да остана. 

(3). Не виждам никаква разлика. 

(4). По-скоро бих останал в моя клас. 

(5). Много искам да остана в моя клас. 

(6). Не знам, трудно ми е да отговоря. 

3. Какви са взаимоотношенията между учениците в класа? 

(1). По-добри, отколкото в повечето класове. 

(2). Същите, както в повечето класове. 

                                                 
11

 ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ „МЕТОДИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРУПАТА И КОЛЕКТИВА” 
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Издателство Аксиос, Шумен 



 19 

(3). По-лоши, отколкото в повечето класове 

(4). Не мога да преценя. 

4. Какви са взаимоотношенията на учениците с класния ръководител? 

(1). По-добри, отколкото в другите класове 

(2). Същите, както в повечето класове. 

(3). По-лоши, отколкото в другите класове. 

(4). Не мога да преценя. 

5. Какво е отношението към работата във вашия клас? 

(1). По-добро, отколкото в другите класове. 

(2). Същото, както в другите класове. 

(3). По-лошо, отколкото в другите класове. 

(4). Не мога да преценя. 

 

Междуличностните и между груповите отношения при малки деца например, 

могат да бъдат изследвани и по следния начин: Предлагаме на група от 10- 12 деца да 

се наредят в кръг и да изиграят играта „Раздай играчките‖. Играчките са еднакви, а 

психологът поставя само едно условие- раздай играчките като започнеш от този, когото 

най- много харесваш! Условието се повтаря за всяко едно дете. Играта на децата би 

послужила на изследователя да направи своите оценки за мястото на всяко дете в 

колектива и за  междугруповите отношения в същия този колектив. 

 

Наличието на огромен брой методи за изследване в психодиагностиката ни 

позволява свободата да избираме най- обективния , най- подходящия но това не 

означава че професионалният психодиагностик  трупа знания „на килограм‖ от 

всевъзможните „процедури‖, които е извършил „разпознарайки‖ едно лице. 

Прецизността, професионализмът, коректността са важни фактори в работата с 

човешката психика, която всъщност е обектът изследван при психодиагностиката. 
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