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ПСИХОЛОГИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР

За подобряване материалното благополучие на населението е необходимо да се повишат обществената производителност на труда и качеството на произвежданата продукция и услугите. Това налага да се ускори социално-икономическото развитие на страната. За подобно ускорение е необходимо да се обнови материално-техническата база, да се внедрят нови технологии, да се изгради нова икономическа структура на народното стопанство. Тринадесетият конгрес на БКП разработи програма за качествено нов растеж на икономиката и на останалите сфери на обществения живот. В нея се предвижда ускорение на процеса за интензифициране на производството на основата на върховите постижения на научно-техническия прогрес.Преустройството на материално-техническата база е невъзможно без преустройство и на надстройката. В съответствие с конгресните решения се извърши преструктуриране на икономиката. С това се постига по-нататъшна децентрализация на управлението на производството, транспорта, на съобщенията и строителството. Настъпват съществени промени във функциите, стила и метода на работа на обществените организации: профсъюзни, оте- чественофоронтовски, комсомолски и други. В цялата страна се извършват коренни технологични, технически, организационно-структурни, управленски и други социални промени. По своята същност тези промени трябва да доведат до нови качествени изменения не само на базата, но и на надстройката, в това число и на политическата система. Ето защо тези качествени промени се определят като революционни. Те не са насочени за замяна на социализма като обществено-икономическа система, а са предназначени за неговото усъвършенствуване и ново качествено развитие. Животът потвърди прогресивната същност на социализма като най-висша фаза в общественото развитие досега. В същото време животът показва, че главно поради субективни причини не са използвани достатъчно неговите предимства. Не е осигурено с необходимите темпове развитието на производителните сили в съответствие с предоставените от научно-техническия прогрес възможности. Не се използват в достатъчна степен необходимите икономически, политически, идеологически, нравствени, психологически, в това число и административни стимули за повишаване на обществената производителност на труда и подобряване на качеството. Не се стимулират в достатъчна степен науките за производството, не се стимулират в достатъчна степен самостоятелността, инициативата и отговорността на всеки труженик за крайния продукт на неговия труд.Тринадесетият конгрес на БКП обърна внимание, че за да се осигури качествено нов растеж на икономиката и на другите сфери на обществото, е необходимо да се издигне ролята на човешкия фактор. Това означава, че наред с материално-техническия, политическия, идеологическия, международния, научно-техническия и други фактори, човешкият фактор има изключително важно значение в извършващото се в страната преустройство. Това се отнася до тружениците изпълнители и ръководители, до техните трудови колективи и по-висши стопански организации, до обществените и държавните институции. Затова XIII конгрес на БКП разработи програма за понататъшното демократизиране на нашето общество за издигане ролята на труженика като субект на социалното управление. С утвърждаване и разширяване на самоуправлението в трудовите колективи и стопанските органи-



зации като цяло се създават реални условия за разширяване на самоуправлението във всички останали държавни и обществени органи и организации. Всичко това създава реални предпоставки за разгръщане инициативата, творчеството и в същото време отговорността на отделните труженици не само за своята дейност, но и на другите.Проблемът за издигане ролята на човешкия фактор е свързан преди всичко с привеждане на психиката на изпълнители и ръководители, на трудови колективи и обществени организации в съответствие с новите изисквания, които предявява преустройството към тях. За да се разбере същността на психологическото преустройство на човешкия фактор е необходимо още един път да се подчертае същността както на индивидуалната, така и на колективната и на останалите видове социална психика. Известно е, че психиката като отражение е субективен образ на обективната действителност. Това й дава възможност тя непрекъснато да се развива и усъвършенства, като отразява непрекъснато изменящите се компоненти на обективната действителност. Новите промени водят до нови явления и факти, които чрез психичното отражение стават градивни елементи в психиката на индивидите и на техните организации. Участието в промените, които се извършват в различните сфери, дава възможност да се обогатява информационната култура на отделните индивиди и социални групи в зависимост от извършващите се изменения както в обективната действителност, така и у самите индивиди и техните организации.Изучаването на конгресните материали, на програмите за развитие на отделните организации дава възможност да се отразява не само настоящето, 
но и бъдещето на социалните промени. Това отражение е толкова по-богато, колкото личността не само се е запознала, но се е опитала да вникне в същината на социалните процеси, да предвиди тяхното развитие и да преживее целите, които ще се достигнат.Когато се разглежда психиката, трябва да се има предвид, че тя е не само отражение, но тя е и своеобразен склад на знания, на навици, на умения и опит. Колкото повече личността е участвала в различни практически действия, колкото повече върху нея са действали различни значими за нея дразнители, толкова и по-голямо е нейното психично бсгстство. То й дава възможност не само по-критично, но и по-творчески да възприема обективната действителност и на тази основа да се вземат адекватни решения за нейното поведение. В психичния склад на личността има и много излишно и ненужно на личността или на организацията. В същото време в този склад няма знания, умения, навици и опит, необходими за адекватно поведение при извършващите се социални премени.Когато се говори за психиката, се има предвид и нейната способност като система на основата на предишна информация и на нова информация или само на предишна да ражда ноеа информация. В това се състои нейната творческа същност като изследовател, като анализатор на обективната действителност и като проектант за нейното изменение. Българската комунистическа партия обърна внимание, че на сегашния етап от нашето развитие както за отделните изпълнители, така и за ръководителите и социалните организации като цяло трябва да се формира, усъвършенства и проявява във всекидневната практика революционното мислене. То е една от отличителните черти на психиката на нашия социалистически съвременник.Същността на психиката намира израз в нейната регулативна функция.



Особено голяма е ролята на съзнанието на отделните индивиди и на социалните групи и организации. Съвременното социалистическо съзнание е неделимо от социалните промени, които се извършват в нашата страна. Негово ядро са идеологическото и политическото съзнание. Да се мисли с принципите на социалистическата идеология, да се действа в съответствие с принципите на социалистическата политика е необходимо условие за сплотяване и съгласуване действията на различните отряди на човешкия фактор. От друга страна, формирането, усъвършенстването и постоянното развитие на социалистическото съзнание на отделните индивиди и социални групи са постоянна задача не само пред идеологическите работници, но и пред стопанските ръководители. Социалистическото идеологическо съзнание, както и политическото социалистическо съзнание са не само критерии за оценка на обективната действителност, но и норми за поведение и дейност.Същността на психиката се изразява и в нейната способност да стиму
лира и да участва в предметната дейност на индивида и социалните групи и организации в промените, които се извършват в обществото. В дейността се реализирват не само волевата, но и интелектуалната и емоционалната сфера на личността. Тя зависи в значителна степен от формираните мотиви за дейност, от наличните качества, с една дума, от цялостната психологическа структура на личността.Психологическото преустройство на човешкия фактор се извършва не само на базата на разрушаване на ненужно в психиката и на негово място на из
граждане на ново, но и на изграждане на напълно нови нейни конструкти. Ето защо в психологическото преустройство има както разрушение, така и градене. При тези два, по същество конструктивни процеси (защото понякога не може да се изгради нещо ново, ако не се разруши старото) се изразходва значителна нервна и психична енергия. Необходимо е да се разрушат привички, стереотипи, начини на мислене и действие, да се излезе от коловози и да се тръгне по нови пътища, да се върви по непроправени пътеки, да се преодоляват много и разнообразни по вид, сила и степени трудности и т. н. Този процес е не по-малко продължителен и не по-малко болезнен при подмяната на технологии и техника. Всичко това затруднява психологическото преустройство на човека и неговите организации.Степента на преустройството и особено неговият успех зависят от осъзнаването какво трябва да се преустрои и как да се преустрои.Централния комитет на партията и правителството разработиха и утвърдиха конкретни програми и планове за технологичното, техническото, организационно-управленското и други видове преустройства. Психологическата наука е в дълг към практиката, тя трябва да посочи основните направления в преустройството на психиката на човешкия фактор и нейното привеждане в съответствие с новите изисквания.Когато става дума за преустройство, и то психологическо, трябва да се има предвид преустройство на досегашната психика и формирането на нов тип психика както у отделните индивиди, така и в техните организации. Това означава да се посочат някои отрицателни страни в досега съществуващата психика и да се посочат пътищата за нейното преустройство.Трябва да се посочи съществуващата психологическа атмосфера в нашето общество на потребителското мислене, за сметка на действения подход. У редица труженици преобладава разбирането, че главното е какво да се получи, а не дали това, което се получава, съответства на реалния им принос



в производството на материални и духовни ценности или услуги на обществото. Този подход води в редипа случаи до проявления на психиката на наем
ника, а не психиката, която би следвало да отличава социалистическия труженик от труженика в буржоазното общество. Това е психиката, че всеки труженик трябва да се чувства като стопанин не само на своето предприятие, но и на страната като цяло. С въвеждането на самоуправлението, на вътреш- ностопанската сметка, на колективната отговорност за крайния продукт на трудовото звено, на самоиздръжката и издигане ролята на всеки труженик при разпределението ще се формира психиката на социалистическия колек- тивист.В практиката не се използва достатъчно ролята на потребностите като източник за социалната активност на трудещите се. Независимо че главното в политиката на Българската комунистическа партия са потребностите и интересите на трудещите се, все пак проблемът за задоволяване на техните потребности не навсякъде е обвързан с това, което те ще произведат за обществото. Необходимо е да се използва принципът на пстребнсстите в 
управлението като двигател на социалната активност и на тази основа установяване на целите, задачите, начините и средствата на трудовата дейност. Несъмнено потребностите не само на отделните индивиди, колективи и организации трябва да са определящи за целите на нашето социално-икономическо развитие, но и потребностите на страната като цяло, на социалистическата общност и борбата против термоядрената война. В умелото съчетаване на работа за задоволяване на индивидуалните, колективните, общонародните и интернационалните потребности е залогът за използване на потребностите като механизъм за разгръщане и стимулиране на социалната активност на трудещите се.Независимо от постиженията в повишаване квалификацията на трудещите се в нашата страна, независимо от някои отделни производствени резултати от световна величина, прсфесиснализъмът в работата на всички равнища не съответства на световните стандарти. Нашата страна си е поставила големи цели. Ние трябва да влезем в ЗСОО-та година, като се наредим в редиците на развитите страни. Това налага омстюризмът в работата да отстъпи на професионализма. За тази цел е необходимо да се развият в максимална степен способностите на личността в отделни видове дейности, за да може тя да дава сеся принос за повишаване качеството на продукцията. Необходимо е да се формира не само нсв тип изпълнител, но и нсв тип ръково
дител. Трябва да се развие и усъвършенства социалистическият менаж- мен. Това означава много по-рано да започва подготовката на бъдещи ръководители. В техникуми, във висши учебни заведения и в други училища, успоредно с усвояване на отделните специалности, да се усвоява и специалността „ръководител“. Това е специфичен вид професия. Тя изисква да се усвоява и упражнява на основата на знания и умения от няколко други професии. Особено необходимо е да се издигне идеологическата култура на стопанските ръководители и научно-техническата култура на партийните, профсъюзните и комсомолските ръководители. Необходимо е да се измени статутът на ръководителя, да се въведат нови начини не само за конкурси и избори, но и на базата на договаряния. Големият ръководител трябва не само да се формира, но и да се използва най-рационално.На психологията на потребителството, на психологията да се живее ден за ден е необходимо да се противопостави психологията на бъдещето. Рево-



люционните промени, които се извършват в пашата страна, изискват да се формират нов тип потребности. Това са потребности от перспектива, потребности от бъдеще, потребности от сигурност, потребности от авторитет на страната и т. н. Нужни са не само нови потребности, но и идеали, които да стимулират участието на трудещите се в голямата битка за извеждане на страната в челните редици на икономически и научно-технически развити страни.Нараства ролята на колективизма в живота на всички. Разгръщането и утвърждаването на самоуправлението в трудовите колективи изисква да се повиши ролята на колективното поведение, на колективните норми, на ценностното отношение в колектива, на ценностните критерии в колектива. Това налага да се разкрият възможности за използване на колективната сила.Създалата се ненормална обстановка в някои предприятия за недобро стопанисване на машини, на селскостопанска продукция и други ще се измени с предоставянето на трудовите колективи държавната собственост за стопанисване. Това дава възможност да се премахне обстановката в тях, че обществената собственост не е на никого. Обвързването на възнаграждението на тружениците с тяхното грижовно отношение към обществената собственост ще даде възможност да се полагат повече грижи за нейното развитие и усъвършенстване. На мястото на индивидуализма, на частнособствени- ческото отношение към обществената собственост ще се формира ново психологическо отношение на труженик, стопанин на обществената собственост.Разгръщането на колективните форми на труд и управление изисква да се разгръщат индивидуалната и колективната отговорност на отделните труженици и колективи.Прекаденото използване на административните подходи в някои сфери доведе до ограничаване самостоятелността, инициативата и творчеството на отделните труженици. При самоуправлението несъмнено ще се издигне ролята на отделния труженик. Разбира се, тази свобода и самостоятелност са в рамките на най-добро изпълнение на възложените задачи. Тя не противостои на дисциплината, а съществува едновременно.В нашия живот ще се утвърждава все повече принципът „от всекиго според способностите, на всекиму от резултатите от труда“. Неговото нарушаване е свързано с дестимулиране у много труженици.Преустройството на психиката се отнася не само до индивидуалната, но и до колективната и обществената психика. Особено необходимо е да се формира в трудовите колективи нов тип. социалистическа психика. Това налага да се определят онези ценности, които са най-значими за формирането на съответна социална атмосфера. Тези ценности и атмосферата като цяло ще обуславят и съответната психика. Така например съвременният социалистически трудов колектив трябва да предоставя свобода, самостоятелност и възможност за инициатива и творчество на всеки труженик на своя пост. Дееспособността на трудовия колектив да се определя не само от създадените условия за творчество, но и от постигнатите творчески резултати. Това означава, че всеки трябва да се стреми да е новатор било в трудовата, обществената или културната дейност в извънработно време. Съвременният трудов колектив се отличава с висока компетентност на своите членове и на колектива като цяло. Научно-техническата информираност и подготвеност са предпоставка за издигане ролята на трудовия колектив като трудоводеесп®собен колектив.
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Отговорността не само за своята рибета, но и за работата на други те жизнено необходимо условие за оптималното функциониране на социалистие ческия колектив. Критичността и самокритичността в работата, чувството* на стопанин на социалистическата собственост, на патриотизъм и интерна 
ционализъм са също други, не по-малко важни качества на трудовия колектив. По тях трябва да се характеризират не само отделните труженици, но и да им служат като ценностни ориентации в тяхната активност.Психологическото преустройство на човешкия фактор, както се отбеля- за, е дълъг и мъчителен процес. Ломи се стара психика, формира се нова. Това явление не е познато на всички ръководители. Необходимо е психолозите по предприятия, научно-приложни и научни звена да влеят своите усилия в тази всенародна битка за преустройството на психиката на всички и привеждането й в съответствие с новите изисквания за преустройство на страната.
Обща и социална психология

ЕДИНСТВО НА ТЕОРЕТИЧНОТО И ПРИЛОЖНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ПСИХОДИАГНОСТИКАТА

ГЕНЧО Д. ПИРЬОВСъздаването на психодиагностиката, което се свързва с делото на Алфред Бине (1857—1911), се обуславя от необходимостта да се решават някои задачи на педагогическата практика. Това са били задачите, поставени от просветните власти в Париж, за откриване и изследване на умствено закъснелите ученици. Но в хода на интензивното развитие на психодиагностичните методи те намират приложение не само при решаване проблеми на практиката, но и за осветляване и решаване на редица теоретични психологически проблеми. Затова сега понятието психодиагностика означава както конкретни методики за изследване, така и клон на експерименталната психология. Като методика психодиагностиката се отнася към групата експериментални методи, тъй като при нея са налице техните съществени особености: проучване при целенасочено предизвикване (създаване) на изучаваното явление, промени и контролиране на условията на неговото протичане, възможности за математическа обработка, както и в повечето случаи обективност на получаваните резултати и тяхното обяснение.Единството между теоретическите и приложните аспекти на психодиагностиката е частен случай от единството между теорията и практиката, което е съществено методологическо положение за всички науки, включително и за психологията. То се изразява, от една страна, в това, че при решаването на всеки конкретен проблем на практиката се изискват теоретически разработки, и, от друга страна, в това, че в теоретическите изследвания винаги се откриват възможности и за изводи с оглед на потребностите на практиката.Това се наблюдава при всички случаи, при които чрез психодиагностичните методи се решават проблемите на образованието за изучаване индивидуалните особености на учениците с оглед на индивидуалния подход към тях или
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за установяване на причините за слабата им успеваемост, или за подбора на децата, които се отклоняват от нормата и изискват по-специални учебно- възпитателни мерки. Тези и други подобни въпроси на педагогическата практика могат да се решават успешно само при добра теоретическа основа на методите за изследване и за тълкуване на резултатите от него.Това единство на теоретичните и приложните изследвания се проявява и в другите области на практиката, като медицинската, трудовата, съдебната, спортната и пр. Във всички тези случаи потребностите на практиката поставят проблеми за решаване, изискват нови методи и подходи, с които се стимулира и развитието на психологията изобщо, и по-специално теорията на самата психодиагностика.Но психодиагностичните методи имат и по-пряко значение при редица теоретични изследвания в областите на различните клонове на психологията. На първо място това се отнася до проблемите на общата психология за 
способностите и по-специално за интелигентността. Това ярко се вижда от примера за ролята на психодиагностиката на интелигентността за изясняване самата природа на тази особеност на личността. Известно е, че Бине започва да измерва интелектуалното равнище, без да изгражда предварително някаква цялостна теория за природата на интелигентността. Това се определя от някои автори като недостатък не само на Бине, но и на други изследователи, които по-късно доразвиват методите затова измерване. Но именно в процеса на диагностиката на интелигентността се получават резултати, които дават възможност да се проникне не само в психологията на интелигентността, а и в психологията на способностите. Например чрез резултатите от психодиагностика и тяхното правилно интерпретиране се хвърля светлина върху същността на интелигентността като личностна особеност, която се определя не само от природните, наследствените предпоставки, но и от образованието, културната и обществената среда. Това положение се подкрепя от редица изследвания, при които се констатира, че чрез промяна на социалната и образователната среда настъпват промени и в равнището на интелигентността. За това свидетелстват редица междукултурни сравнителни изследвания като например тези, докладвани от английския психолог Ф. Вернън (1969) в неговата книга „Интелигентност и културна среда“ (1969), а също и изследванията върху близнаци (еднояйчни и двуяйчни), братя и сестри, родители и деца, осиновени деца и др., при които се осветлява дискусионният проблем за ролята на наследствеността и на средата, отношението между природа и учене, между биологично и социално (виж, напр. Айзенк, 1973). Макар че все още се дискутира върху относителния дял на наследствените и на придобитите величини в строежа и развитието на интелигентността, на способностите изобщо, все пак може да се смята установено, че въпреки вариациите в това съотношение при различните индивиди и нееднаквите изследвания не може да се пренебрегва двойната детерминирансст на способностите (вж. изследванията в сборника на Айзенк, гл. VI и VII).В подкрепа на това положение могат да се посочат резултатите и от нашето изследване на български лица от 3 до 20-годишна възраст, извършено с интервал от 30 години, след настъпили значителни промени в социалните и културните условия в нашата страна. Върху основата на измерванията на интелигентността с една и съща методика при първото изследване (1939—1940) се получи обща средна аритметична на квотиента на интелигентността 99,4 а при второто изследване (1970—1973), т. е. при новите 



обществени условия — 106. Разликата между резултатите от двете изслсд вания се вижда и на фиг. 1, представяща разпределението па квотиепппе на интелигентност и показваща придвижването на кривата от второто и а следване към по-високите величини на интелигентността. Статистическа!апроверка на тази разлика чрез критерия %2= 154,54 показва значителна разлика между резултатите от двете изследвания (Г. Пирьов, 1982, с. 222—• 225).В тясна връзка с проблемите за двойната детерминираност на способностите, респ. на интелигентността, е и въпросът на нейното развитие, който също намира осветление върху основата на психодиагностичните изследвания. Тук се включват няколко частични въпроса: за хода и развитието през различните възрастови периоди, за константността или променливостта на равнището на интелигентността входа на индивидуалното 
Фиг. 1 

— първо, ---------  второ изследванеразвитие (онтотенезиса), за възможностите не само да седиагностицира, но и да се прогнозира това развитие за относителния дял на различните фактори на средата (в широк смисъл на думата) като семейните условия, отношението на родителите към децата, претенциите и очакванията от тях, системата на възпитание в семейството и училището, ролята па средствата за масова комуникация, на културните придобивки и пр. Пси- ходиагностиката има съществена роля при решаването на тези въпроси, тъй като нейните методи дават възможности да се проследява влиянието на тези фактори (условия) чрез измервания при наличието или отсъствието им, при включването им в експериментални групи за сравнение с контролни групи лица.Като пример за изследване върху ролята на различните фактори (променливи величини) в семейната среда може да се посочи проучването па 408 ученици на 12-годишна възраст от Е. Фрейзър чрез изчислените коефициенти на корелация между квотиентите на интелигентност и успеха, от една страна, и условията в семействата, от друга страна. Установява се, че най-високи са тези коефициенти при наличието в семейството на насърчително отношение на родителите към децата (,604 и ,660), следвани от образованието на родителите (,423 и ,490), брой на членовете на семейството (,404 и ,458), общата семейна атмосфера (,393 и ,460), жилищното пространство в семейството (,363, 447), доходите на семейството (,350 и ,444), четене на списания и вестници (,381 и ,398) (цит по Вернън, с. 63). Тъй като първите от тези цифри показват корелациите между семейните условия и интелигентността, а вторите — между тези условия и училищния успех, вижда се, че малко по- високи са коефициентите на корелация с оглед на училищния успех, но сравнително малката разлика между двете величини показва, че семейните условия имат приблизително еднакво влияние, както върху успеха, така и върху интелигентността. Това косвено показва връзката между интелигентността и успеха, която има както теоретическо значение с оглед на близостта между способностите за учене и интелигентността, така и практическо значение при решаване на въпроси от педагогическата практика.
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Въпросът за хода на развитието през онтогенезиса е разглеждан също върху основата на психодиагностични изследвания още от Ед. Торндайк, който предложи своята крива на интелектуалното развитие, показваща сравнително бързо издигане на кривата през предучилищната и училищната възраст, забавено темпо през по-късните възрасти и известно спадане на равнището след 40-годишна възраст.Подобна е кривата на развитието на интелекта, която представя Сайрил 
Бърт от изследвания със скалата на Бине. Преодолявайки недостатъка на Торндайк, който очертава кривата от 5-годишна възраст нагоре, Бърт прави опити да я започне от предполагаемо нулево положение наскоро след раждането (вж. Търстоун, 1928, В: Айзенк, 1973, с. 39—61).При по-нови изследвания, когато се прилагат по-разнообразни методи за психодиагностика, се потвърждава намереното по-рано за бързото развитие през първите 10 години, но същевременно се констатира, че то не спира до 14—16-годишна възраст, както се приемаше, а продължава и през следващите три десетилетия (X. Хейнис). Това се потвърждава и от други изследвания с различни методики (например скалата на Уекслър), с които се получават данни за интелектуалното равнище на възрастните. Например Н. Балей установява развитие не само между 16 и 21 години, но и между 16 и 36-го- дишна възраст; У. Оуен докладва за възможности за повишаване равнището на интелигентността до 50 години, а други двама автори (Балер и Чарлс) дори и до 60-годишна възраст (по М. Хонзик, 1973, с. 646).В рамките на проблемите за развитието се намира и въпросът за кон- 
стантността или променливостта на установеното при изследването равнище на интелектуалното развитие и свързаният с това въпрос за възможностите за прогнозиране. Този въпрос се проучва чрез коефициентите на корелация между две или повече последователни изследвания. Величината на този коефициент показва степента на съвпадение на резултатите от последователните изследвания. При кратки интервали между тях тази величина е по-голяма, а при по-малки интервали е по-малка. Установява се, че колкото по-малка е възрастта при първото изследване и колкото по-продължителен е интервалът между него и второто, толкова коефициентът на корелация между двете получени величини е по-малък (Thorndicke).Въпросите за константността или променливостта на равнището на интелигентност, а оттам и за възможността за прогноза на развитието не се решават напълно задоволително поради това, че методите за изследване както през най-ранните години, така и през зрялата възраст не са напълно адекватни и надеждни. През ранното детство се прилагат методи, които измерват белези от прединтелектуалното развитие (предимно моторика), а за зрялата възраст обикновено не могат да се изследват такива неподбрани извадки от населението, каквито се изследват през училищните години, когато още няма подборът, който действува през по-късните години. Освен това върху основата на лонгитюдни измервания на интелигентността на едни и същи лица се констатират значителни индивидуални различия по отношение на нейната константност. Тези различия се дължат на влиянието на редица фактори на средата и възпитанието, които не винаги могат да се контролират и отчитат (Г. Пирьов, 1985, с. 70—71).Изводът от това е, че докато диагнозата за развитието на интелигентността в даден период, особено през училищната възраст, може да има значи-
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гелпа достонершх । п n.i п-.к пич г, hi прогнозата пе може да достигне до топи положение.Друг важен теоретичен проблем, който се решава с помощта на психодшн поетиката, се отнася до структурата на интелигентността и на способ постите изобщо. Характерен примерза това е моделът за тази структура, предложен от Дж. Гилфорд, на който под формата на паралелопипед са дадени трите параметра на тази структура: операции, продукти, съдържание. Към всеки от тях се отнасят по няколко фактора (компонента) на интелекта, които се измерват със специални тестове (Гилфорд, 1965, 1967). Все на основата на психодиагностич- ни изследвания се изграждат и други теории за структурата на способностите чрез факторния анализ, като теорията на Ч. Спирман за генералния фактор и частичните фактори (Спирман, 1967) или теорията за 
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1 Мислене 27 27,02
2. Осведоменост 16 21,60
3. Памет 15 20,26
4. Наблюдателност 10 13,64
5. Въображение 5 6,10
6. Психомоторика 4 5,80
7. Асоциации и реч 2 2,70

първичните умствени способности наТърстоун (1934), или схващаниятана С. Бърт за йерархичната структура на способностите с четири фактора: генерален, групов, специален и случаен (вж Уолман, 1973).В тази връзка бих могъл да посоча и нашия опит за структурен анализ на интелигентността на основата на резултатите от изследването със скалата за измерване на интелигентността от Бине—Терман, без да се използва методиката на факторния анализ. Въпреки че това е скала със синтетичен характер, която не е предназначена за структурен анализ на интелигентността, въз основа на разпределението на всички включени субтестове приехме седем хипотетични сфери като компоненти на интелигентността: психомоторика, обща жизнена осведоменост, наблюдателност, памет, мислене, богатство и плавност на асоциациите и на речта1. Като се има предвид коя от тези сфери се измерва главно с даден субтест, всичките субтестове на скалата се разпределят както е показано на табл. 1.

1 С това не се изчерпват всички компоненти в сложната структура на интелигентност
та, които се отнасят особено до личностните особености.

Тъй като от отговорите на тези субтестове, разпределени за различните възрасти, се определя умствената възраст, респ. квотиентът на интелигентността, може да се види относителната тежест на всяка от хипотетично приетите функции (сфери) в общата интелигентност на изследвания индивид.От данните на табл. 1 се вижда, че най-голямо място заемат тестовете за измерване на мисленето, което показва основната му роля в структурата на интелигентността. При анализа на различните тестове за мисленето в използваната скала се установява, че по-голямата част от тях се отнасят до абстрактно-логическото мислене (85,71 %), включващо и мисленето при решаване на аритметически задачи, а на второ място са тестовете, изискващи участието па практическото мислене (13,33%). А като се има предвид взаимната връзка
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между различните психически функции, във всяка от конто има известно участие и мисленето, особено при тестовете за наблюдателност, въображение и памет, очертава се още повече ролята на мисленето в структурата на интелигентността. Това се вижда и от анализа на тестовете за памет, които се разпределят по следния начин: памет на серия цифри (46,66%), памет на словесен материал — думи, изречения, разкази (26,66%) и памет за фигури и движения (по 13,33 всяко).В тестовете, предназначени за изследване на въображението, в много голяма степен участва както абстрактно-логическото, така и пространствено-практическото мислене. Първото от тези разновидности на мисленето например участва при решаване на задачите за подреждане на разбъркано дадени думи в смислено изречение (за 12 г.) или извеждане на правилото за броя на получаваните изрезки на многократно прегъвана хартия (14 г.), а за втората разновидност — тестовете за отгатване колко ще бъде часът при разместване на голямата и малката стрелка на часовника (14 г.), броят на кутиите, поставени една в друга (16 г.).Известна ограниченост на нашите изводи относно структурата на интелигентността се определя от обстоятелството, че използваната методика се характеризира с преобладаваше място на вербалните задачи, а сравнително малкото място на невербалните, практическите задачи.Но и в методиките, в които има както вербални, така и кевербални тестове, преобладават тези, които изискват участието на мисленето и свързаните с него процеси — въображението, паметта, асоциациите. Това е характерно например за методиката на Уекслър, в която има 6 групи словесни и 5 групи несловесни тестове. Словесните са сходни с тестовете от скалата Бине—"Герман, а именно: за обща осведоменост (29 понятия из различни сфери на живота и литературата), въпроси за разбиране на 12 проблемни ситуации, сравнения по сходство на конкретни и абстрактни понятия, решение на 14 аритметически задачи, запаметяване на 14 серии числа, богатство на речника. Както се вижда, преобладаваща тежест имат тези задачи, които изискват участието на мисленето. Но и при решаването на несловесните задачи то има съществено участие. Това са тестовете с използване на шифър, откриване на липсващи части в рисунки (картини), подреждане кубовете на Кос, подреждане в 8 набора картини, състоящи се от по някслко части, построяване фигури от техните разрязани части.В допълнение към анализа на задачите в психодиагностичните методи за изследване на интелигентността, за разкриване на нейната природа и факторите за формирането и проявлението й допринасят наблюденията на хода на изследването. При него се наблюдава ролята на повишеното и концентрирано внимание, на емоционалната и волевата издръжливост, волевите черти на характера, които допълват картината на интелигентността на човека.По-специално трябва да се подчертае значението на психодиагностиката при решаване проблемите на диференциалната психология. Това се отнася на първо място до проблема за индивидуалните различия. Може да се каже, че чрез методите на психодиагностика внай-голяма степен се прониква в тези различия, тъй като за разлика от класическия лабораторен експеримент чрез тези методи се разкриват различията в психическото развитие, и то не само относно неговото равнище, но и в структурата на способностите и техните взаимоотношения.12



Като пример за това могат да се посочат изследван пята върху въпроса за половите различия на психиката изобщо и по-специално на интелигентността. Между редицата изследвания на тези различия могат да се отбележат резултатите от нашето проучване върху 572 момчета и 581 момичета на възраст от 3 до 20 години. От получените разпределения на квотиентите на интелигентност се намери, че и в двата случая е налице нормалното, близко до теоретическото разпределение на величините, което се изразява на фиг.2, показваща пълно съвпадение на кривите на разпределението на тези величини. Статистическата проверка с критерия %2 показа липса на съществени различия в равнището на интелигентност на изследваните лица от двата пола. Тези резултати съвпадат с получените и от други автори също въз основа на психо- диагностични изследвания на интелигентността на двата пола (Ампгауер, 
Терман (1916), Н. Стаменкова (1976) Фиг. 2Нашето изследване дава възможностда се отговори и на друг въпрос за половите различия — дали няма такива по отношение на структурата на интелигентността. Тъй като резултатите за равнището й се получават от разнообразните тестове, които са насочени към измерване на различните психически функции в нейната структура, въпросът е дали именно в тях не се намират различия. При статистическата разработка на резултатите от приетите психически сфери, посочени по-горе, за структурата на интелигентността и върху основата на изчислените Р и у2 критерий се установи, че и в това отношение няма съществено значими различия, а съществуват разлики само относно отделни сфери (функции). Така намира се, че момчетата имат малко предимство пред момичетата с една точка по отношение на психомоториката, с 3 точки — относно осведомеността, а с 13 точки — относно паметта и с 9 точки —- за мисленето.Момичетата пък имат предимство пред момчетата с 10 точки по отношение на наблюдателността, с 5 точки относно въображението и със 17 точки по отношение на плавността на асоциациите и на речта. Но с изключение на някои по-високи показатели на критериите за сравнение (Р и %2) за изследваните 6-годишни (относно психомоториката) и за 11-годишните (относно мисленето и наблюдателността) няма съществени различия и в структурата на интелигентността на двата пола. Разбира се, с тази констатация не се изключват възможностите за други различия по отношение на емоционалната и волевата сфера, които в посочения случай не се изследват.С посочените примери за използването на психодиагностиката при решаване на теоретични проблеми на психологията не се изчерпват всички техни възможности. Тук не се включват съществените проблеми, които се решават по отношение на самите психодиагностични методи — за тяхното съставяне, за подбора на тестовете, за тяхната надеждност и достоверност пр. Не се включват и някои проблеми из областта на другите клонове на науката, особено в медицината за диференциалната диагностика или в социалната психология, педагогическата психология и пр.
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Но и от посочените примери се вижда, от една страна, ролята на психо- диагностиката при решаване на някои фундаментални проблеми с теоретическо значение, а от друга страна — значението на тези изследвания и за различните области на практиката. И наистина върху основата на резултатите от проучванията върху проблемите за природата на способностите, на тяхната структура, факторите и хода на развитието им, индивидуалните и половите различия могат да се правят изводи и за педагогическата, и за медицинската, и за трудовата, и за съдебната практика. А изследванията, насочени към решаването на конкретните проблеми на всекидневната практика в тези и други области, несъмнено хвърлят светлина и върху теоретическите проблеми, които стоят в основата на човешката дейност.
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UNITY OF THE THEORETICAL AND APPLIED USE OF PSYCHO
DIAGNOSTICS

G. PiryovThe unity of the theoretical and applied psychodiagnostic investigations is based on the methodological principle of the unity of theory and practice. It is noted in the paper that although the first methods developed by Bine-Simon and their numerous and largely used variations have been predominantly applied for solution of questions of the practice, nevertheless, by these methods a number of in-, vestigations of theoretical character were also performed. For example, the instruments for measuring of intelligence contributed to the elucidation of its essence, structure, development, and to the solution of the questions of the possibility not only of diagnoses, but also of prognoses of mental development. Some data from investigations including author’s own research data are presented in this direction, concerning the effect of social and cultural conditions upon the development of intelligence (Fig 1), as well as the problem of its structure.Important contributions are made in the field of differential psychology with establishing individual differences and investigation of sex and ability differences. Data on the last question are given.
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ПОТРЕБНОСТИТЕ В ПСИХИЧНИЯ ЖИВО) ИЛ ЧОВЕКА

АСЕН ПЕТКОВПотребностите могат да бъдат и са обект на изследване от много аспекч и, защото те са най-дълбоката основа на всяка активност на съзнанието — cin.p зани са с почти всички форми на психична дейност, в това число и с мотивите, целите, които си поставя човек и пр.Потребностите имат най-различна форма на биологични, социални, сш.р зани са с мирогледа, морала на човека, с цялата психична структура па личността.В настоящата статия разглеждаме само един от аспектите на потрсб костите като един от основните детерминатори на вътрешния субективен свят и преживяване на човека, противопоставяйки се на индетермииистпч ното схващане на традиционната интроспективна психология, която тре тира вътрешния субективен свят на човека като индетерминирано явление.„Хората — пише Енгелс — са привикнали да обясняват своите дей ствия, като изхождат от своите мисли, вместо да ги обясняват със своите потребности. . . “ (К- Маркс, Фр. Знгельс, т. 20, с. 493).Според материалистическата психология потребностите са обективно детерминирани от обкръжаващите човека външни условия. Те са своеобразно отражение на тези условия в определени вътрешни изисквания на организма и личността към дадени жизнено необходими за тях външни условия. Потребностите на хората намират израз в техния стремеж към жизнено значими за тях условия и обекти за потребление.Дълбоките корени на потребностите могат и трябва да се търсят в оная самостоятелна сила на реагиране на организма, за която говори Енгелс. Става дума за онази активност, която проявява организмът под влияние на външните въздействия и благодарение на което организмът овладява необходимите за него хранителни вещества или избягва вредните въздействия. Самостоятелната сила на реагиране обезпечава неговата адаптация към външните условия. Върху тази основа в процеса на еволюцията все повече се диференцират отделни потребности на живия организъм и достигат до най-съвърше- ната си диференциация при човека в процеса на неговото обществено-историческо развитие.Потребностите, органически и социални, представляват дълбоката основа на субективния свят на човека, те стоят в генезиса на възникването на психичния живот на хората.Органическите потребности имат своята обективна основа. Това са измененията, които стават в организма, в соматичните процеси като например измененията в химическия състав на кръвта при глад, отделянето на полови хормони при половата потребност и пр.Както посочват класиците на марксизма-ленинизма, потребностите, за да породят активност у човека, трябва да преминават през главите на хората, да се отразят в тях под формата на подбуди, впечатления, стремежи, желания и др.„Никой не може — пише Енгелс-—да избегне това обстоятелство, че всичко, което подбужда човека към дейност, е длъжно да мине през неговата глава: даже храненето и пиенето човек предприема, след като настъпи усс щане за глад и жажда. Въздействията на външния свят върху човека се трансформират в идейна сила“ (К. Маркс, Ф. Знгелс, Соч., т. 21, с. 290).
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Така обективните потребности стават субективни преживявания, встъпват като най-дълбока основа на субективния свят на човека. Например при глад химическите изменения на кръвта предизвикват дразнене в подкоровия хранителен центьр, които чрез блуждаещия нерв предизвикват свиване на стомаха. Свиването на стомаха дразни окончанията на интероцепторите в стомаха. В тях възникват нервни импулси. Тези импулси постъпват в мозъчната кора и предизвикват усещане за глад. Това усещане за глад е свързано винаги с определено емоционално-ефективно състояние, което намира израз в чувството на неудоволствие и силен стремеж към определени обекти, имащи значение за задоволяването на глада.Както отбелязват физиолозите, интероцептивните импулси още с тяхното появяване се преустройват от опита и да се установят в техния чист вид е трудно.При органическите потребности, тяхната безусловно рефлекторна интеро- цептивна основа търпи до такава степен влиянието на индивидуалния екстероцептивен опит, особено за известни потребности (като например половата), че те могат съвсем да бъдат подтиснати, да изменят характера, структурата, вътрешния механизъм и динамиката на проявление на дадена органическа потребност.В какво се заключава връзката на субективния свят със социалните потребности, кое е тяхната адаптивна основа?Потребностите на хората на дадено общество се определят от степента на развитието на общественото производство, от характера на разпределението, от това към коя обществена група или класа принадлежи даден човек и какъв е достъпът на тези групи към произведените от обществото блага. Обективна основа на тези потребности са потребностите на общественото производство. За да съществува, човечеството трябва да произвежда. Обществото има нужда от предмети, необходими за съществуването на хората. Тези потребности се задоволяват чрез общественото производство, в което участва и личността. Личността също има нужда от тези предмети. Но тези свои нужди тя удовлетворява не в процеса на участието си в общественото производство, а в индивидуалното потребление.Как става привличането на личността в общественото производство и как обществените потребности се пречупват в потребности на индивида? Преминаването на обществените потребности в лични потребности е сложен процес. Той се извършва по различни начини и приема различни, специфични за всяко общество форми. При капиталистическото общество работникът участва в общественото производство не поради това, че е осъзнал потребностите на общественото производство, а по околен път — чрез работната заплата. Осъществявайки своите лични интереси, работникът, без да разбира това, се подчинява на обществените потребности. Това произтича от характера на обществените отношения на труда и на стоковия фетишизъм при капитализма. Потребностите на общественото производство по мистифициран начин си пробиват път и се проявяват в личните потребности на хората.Едва когато производството придобива непосредствено обществен характер, а това става постепенно при социализма и напълно при комунизма, потребностите на общественото производство непосредствено ще се осъзнават от хората и ще стават техни лични потребности.Прерастването на потребностите на общественото производство в лични потребности е сложен и неизследван още процес от научна гледна точка.



Тези потребности са сърцевината на обществено-трудовата дейност пи хората. Последната обуславя най-важната форма на адаптация на човека, изменението на външната среда, нейното очовечаване чрез обществения процес на производството.Съществуват и специфични индивидуални потребности, които възникват в индивидуалния живот и опит на човека. Те са основата на индивидуално обособения характер на субективния свят на човека.Кои са обективните основи на индивидуалните потребности? В основата на тези потребности лежат временните нервни връзки, придобити в индивидуалния опит. Още И. П. Павлов говори за подбудители ата тенденция на временната нервна връзка да се възстановява. Според В. Мисищев „в отличие от вродените влечения, тенденции, имащи безусловнорефлекторна основа, придобитите потребности отразяват онези динамични тенденции, които характеризират динамическия стереотип. Ние вече отбелязахме, че условнорефлек- торната им асоциативна връзка притежава подбудителна сила, отбелязва В. Н. Мясищев. „Вероятно болезнеността при преустройствата на трайния стереотип е обусловена не само от трайността на връзката, но и от силата, тенденцията към реакция и нейното повторение. Това напълно се отнася и към т. нар. привични потребности'“ (В. Н. Мясищев. Проблеми потребностей в системе психологии, уч. зап. ЛГУ № 244, 1957 г.).Репродуциращи тенденции според нас пораждат тези асоциации, които, първо се обагрят с положителен емоционален афективен тонус, второ,намират подкрепа в съществуващите безусловни или условни връзки и по този начин се закрепват. Трето, ако намерят своето място като органическа част в цялата система от връзки, получават подкрепа от целия динамичен стереотип на нервната система.Така установилите се временни нервни вързки обуславят тенденцията да се постъпва по определен начин и потребност на личността към определени външни условия. Тази тенденция има обективен характер, доколкото тя още не е преминала „през главата на човека“, не е намерила израз в такива психични преживявания като стремеж, влечение, желание, предметно познание и т. н. Всъщност тук е съвсем трудно да се разграничи физиологичното от психичното, защото за първото ние съдим чрез второто.Потребностите притежават едно общо за всички тях свойство: вътрешни тенденции, импулси към активност, които подбуждат субекта към дейност. Тези импулси свидетелстват за наличието на известни соматични, хормонални или други изменения на организма, сигнализиращи за нарушено равновесие между организъм и външна среда, за наличието на неудовлетворени потребности. Импулсите пораждат т. нар. моторна възбуда, напрежение, безпокойство и афективно отношение към определени предмети от външната среда, които имат значение за организма. Това намира израз в такива психични състояния като стремеж,влечение, желание. Последните обаче не могат да се изведат само от импулсите. Импулсите сигнализират за нарушено равновесие между организъм и среда и изразяват афективното отношение на организма към външната среда. Тук влиянието на импулса се опосредства от целия наличен за дадена личност субективен свят, възникнал в процеса на фило-ионтогенезиса, оформил се като индивидуално и обществено съзнание.Психологическият аспект на изследване на потребностите ни отвежда към най-ранния генезис на психичното и мястото и ролята на потребностите като основа за възникването на психичното във фило- и онтогенезиса< Като



основа на жизнената дейност на човека потребностите имат отношение във филогенезиса към възникването на психичното, в онтогонезиса във формирането на човешката личност, на нейния вътрешен субективен свят.Върху проблема за преминаването на потребностите в психично преживяване, за неговия начален стадий у човека известна светлина хвърля още Сеченов. Той предполага, че съществува „общо чувство“ или „самочувствие“, „тъмно“ благодарение на това, че в мозъка на човека се отразява не само външната, но и вътрешната среда на организма във формата на многобройни ин- тероцептивни усещания. Тези интероцептивни безусловни и условни рефлекси са непосредствено свързани с процеса на жизнедеятелността на организма. Те способстват за коровата регулация на процесите, протичащи във вътрешната среда на организма.Тази вътрешна интероцептивна сигнализация като своеобразно усещане за движението на мускулите и състоянието на организма е може би начален стадий в психическото проявление на органическите потребности, тяхната психическа преработка.Това очевидно е свързано с определено емоционално преживяване, със самочувствието на човека като най-обща и необходима основа на всяка негова жизнедеятелност, като неин енергиен източник. Но това самочувствие е приело психична форма като субективно преживяване на личността. Основа на самочувствието са усещанията, идващи от вътрешното състояние на организма, но с това неговият генезис не се изчерпва. Самочувствието в истинския психологичен смисъл е резултат не само от тези интероцептивни усещания, но и от екстероцептивните. Двата вида усещания се сливат в динамичния стереотип на мозъчната кора в индивидуалната личност. Следователно самочувствието е сложно психично образование, отражение на външната и вътрешната среда. Вътрешните импулси, идващи от състоянието на организма, се срещат с външните въздействия, образуват своеобразна сплав. Вътрешното приема определена психична форма и съдържание.В случая нас ни интересува вътрешната основа на самочувствието, неговата връзка с потребностите, защото те създават енергийния тонус, основа и условие за всяка жизнедеятелност. Защо не бива самочувствието да се извежда само от състоянието на вътрешния органи? Защото тези състояния не възникват независимо от въздействията на външната среда, но външните въздействия в този случай силно се опосредстват чрез филогенетичната структура на вътрешните органи, от техните функционални възможности, от диференцираните във филогенеза потребности и натрупания опит. Всичко това в определено съчетание с външните въздействия, сумирайки се, структурирайки се по своеобразен и индивидуален за всяка личност начин, определя самочувствието като психичен феномен.Във възникването на самочувствието е генезисът на чувствата, защото самочувствието е преди всичко сумарно, често неосъзнато състояние, лишено 
от предметно съдържание с подчертано емоционално-оценъчно отношение на личността към обкръжаващата я среда.Това може би е начален стадий към преминаването на потребностите в психически преживявания, тяхното психично проявление, субективно преживяване, но взет в плана на научната абстракция, като съзнателно се абстрахираме от редица фактори, възникващи на по-висшите стадии, където самочувствието съществено се преобразува.Би могло върху основата на съществуващата теория за потребностите да 
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предположим и начина, по който възниква познанието, неговото предмети съдържание.Потребността е нужда от нещо, но тази нужда придобива конкретно действен характер, когато тя стане потребност от нещо определено. Тогава именно възникват стремежите, влеченията, желанията. Те са свързани е опредметяването на потребностите. Последните, както знаем, стават конкретно действени потребности, когато като че ли „узнават себе си“ в даден предмет или ситуация, конкретизират се в тях. „Желанието — пише Ив. Сеченов както от психологическа, така и от физиологическа гледна точка може изобщо да се постави редом с усещането за глад. Зрителното желание се отличава от глада, жаждата, сладострастието само по това, че с томиналното усещане общо за всички желания се свързва образната представа. И слуховото заедно с томлението се оказва представата за звук“ (Ив. М. Сеченов, Избр. произведения т. I, АНССР, 1952, с. 106).Потребностите стават конкретни потребности от определени предмети или ситуации за тяхното реализиране и се свързват с представите за тях. Така възниква предметно образното познание, а по-късно цялостното мислене на човека.Между потребностите и тяхното задоволяване лежи личността. Взаимодействието на потребностите и обектите за тяхното задоволяване се осъществява с участието на цялостната личност в рамките на определено нейно динамично състояние. Влиянието на потребностите върху поведението на личността се опосредства чрез цялата психична структура на личността. Самите потребности, техният характер, развитие, функциониране като конкретно- действени с индивидуално определен характер зависят от структурата на личността, начина, по който става удовлетворяването на потребностите, тяхното актуализиране. Йерархическата подчиненост и значението в живота на личността зависят от основната насоченост на личността, от нейните убеждения, мироглед, нравствени и естетически принципи и норми и пр., от всичко онова, което представлява завършена индивидуално психична структура, духовен облик на личността.Психологията трябва чрез свой специфичен анализ на изследване да разкрива мястото и ролята на потребностите в психичния живот на личността като основа не само на човешката активност, но и на целия психичен живот на човека, на неговия вътрешен субективен свят.Не можем да разберем защо се формира по определен начин една или друга структура в индивидуално-гсихологическия облик на личността, ако не се разкрива и системата на нейните потребности.Диалектически сложно е отношението между потребност и психична структура. От една страна, проявленията на потребностите се опосредстват от психичната структура. От това в каква структура ще се включи дадена потребност, зависи нейната роля във възникването на човешката дейност и нейната адаптационна роля. Дадена потребност не е стриктно свързана с определена дейност за нейното удовлетворяване. Последното зависи от структурата на личността, от системата на отношение между личността и външната среда, от мястото на дадена потребност в общата психична структура на личността.Потребностите се интегрират с целия субективен свят на личността. Импулсите, които идват от потребностите, определят общия тонус на мозъчната кора и с това създават общия фон на активността на кората, действат тонизи-



ращо върху цялата вътрешна структура. Това обстоятелство ни разкрива основата на възникването на асоциативните връзки между дадена потребност и различните психични съдържания на субективния живот на човека. Този факт има изключително важно значение за изясняването на процеса на очо- вечаването, на биологическите потребности, за възникването на специфичните индивидуални потребности, за активизацията на потребностите, техния относителен дял в общата картина на поведение на човека, за значението им в динамиката на психичния животи за развитие на духовния облик на човека.Човек се адаптира към средата не само биологично. В своя родов опит, обществено-историческо развитие, той постепенно се е еманципирал от непосредствената зависимост от външната физическа среда и от непосредствените стихийни импулсивни подбуди на биологичните потребности. Още с очовечаването биологичните потребности под влияние на обществената среда 
с тях се асоциира все по-богато психично съдържание от духовния живот на човека, наслоява се върху безусловнорефлекторната основа на биологичните потребности Условнорефлекторните (психични връзки) подтискат, ограничават и опосредстват проявите на тяхната безусловнорефлекторна основа. Както ни е известно, дори условнорефлекторните връзки могат да се окажат по-важен фактор в регулацията на поведението на човека.Когато говорим за психично съдържание и асоциации, ние имаме предвид не само познавателните сфери, а всички сфери на вътрешния субективен свят на човека — например възникването на нравствените представи, убеждения, морални качества. Техните физиологични механизми Ив. Сеченов свързва с възникването и развитието на определени асоциации. При правилно възпитание детето според него пренася любовта си от своята играчка върху силата, храбростта и други подобни свойства на рицаря. По-късно, надянало на себе си плащ и шлем, детето асоциира тези качества на рицаря със собствената си личност. „Внесете — пише Ив. Сеченов — в състава на качествата на рицаря отвращение към порока и детето, асоциирало себе си с такъв рицар, ще презира порока, разбира се по своему, т. е. върху основата на своите представи за физиономията на порока. Заставете вашия рицар да помага на слабия против силния и детето става Дон Кихот, то ще трепери от вълнение при мисълта за беззащитността на слабия“ (Ив. М. Сеченов, Избрани произведения, т. 1, с 111—112).Колкото по-широки сфери от субективния свят на човека се асоциират с потребностите, толкова по-богати мотиви, нравствени, естетически и др. на човешката дейност ще възникват. От друга страна, толкова по-широки сфери от субективния свят на човека ще се възпроизвеждат в процеса на неговата дейност с актуализирането на неговите потребности.

THE NEEDS IN THE PSYCHIC LIFE OF MAN

A. PetkovThe author considers only one of the aspects of the needs as one of the main determinants of the inner subjective world and experience of man, criticizing the indeterministic opinion of the traditional introspective psychology which interprets the inner subjective experience as an indetermined phenomenon.The question of the genesis of the different human needs, their in



terrelations and inlei action is discussed. Sonic psycho physiological mechanisms are traced out which mediate the transfer of human needs into subjective world of man.
Педагогическа и възрастова психология

ВЪПРОСНИК ЗА ДИАГНОСТИКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ 
НА УЧЕНИЦИТЕ

ЕВГЕНИ КОЛЕВИзучаването на интересите чрез психологически въпросници има повече от половинвековна история (1), но независимо от това в теорията за пслхо логическата същност на интересите няма единно мнение (2). Интересът най общо се определя като предпочитание към дадена област на знанието или дой ността, който характеризира избирателната личностова активност, променяща се през отделните възрастови периоди. Интересите на личността могат също да се разглеждат като равнище в мотивационната структура.Ние ще използваме като работно определение твърдението, че интересът е интегрална личностова характеристика, която може да отразява основни жизнени потребности. Трябва да се прави разлика между способности и интерес. Възможно е да е налице интерес към определена област, но способно стите да са незначителни и обратно (1). Създаденият от нас въпросник не измерва техническите способности. При операционализацията на понятието „интерес“ приложихме принципите на Кюдър (3), според който е възможно да съдим за интересите на дадена личност, като задаваме въпроси за дейности и ситуации, които тя среща често във всекидневния живот. Ние се придържаме към класификацията на интересите, съгласно която техническите интереси са елемент на практическите интереси на личността.Цел на изследването е да диагностицираме техническите интереси на 13- и 14-годишни юноши, ученици от VII и VIII клас в гр. Пловдив, групирани н извадка I, II и III.Извадка I включва 121 ученици на 14 години, родени през 1970 г., в осми клас в две училища на гр. Пловдив. Изследването е проведено през 1984/85 учебна година.Извадка II беше формирана през следващата 1985/86 учебна година от 152 ученици от шест училища в Пловдив на 14-годишна възраст, родени през 1971 г.Извадка III включва 127 ученици от VII клас на 13 години от две училища в Пловдив, родени през 1973 г. Експериментът е извършен през 1986/87 учебна година.
МЕТОДИКАЗа диагностициране техническите интереси на изследваните ученици използвахме въпросник, който съдържа 60 твърдения, групирани в три скали — скала на техническите интереси (ТИ), която обхваща 21 дихотомич- но измеряеми признака, скала на лъжата, състояща се от 10 признака в първия си вариант и 11 признака във втория си вариант и скала на фоновите (не утрални) признаци. Въпросникът беше попълван за около 15 минути от изследваните лица в малки групи (3—5 ученици) за I извадка и от по 10—15 уче-
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ници за извадка II и III. Въпросникът и листът за отговори бяха напечатани отделно. Скала на техническите интересиКонструирането на ТИ включва емпирично измеряеми признаци, разпределени в три класа:1) работа с технически обекти, които се срещат често във всекидневния живот — твърдения с номера 17, 28, 41, 43 (вж. въпросника)2) предпочитание към техническа информация от различни източници — твърдения № 3, 11, 19, 23, 51, 54, 59.3) квалифицирана дейност с технически обекти. Този клас включва съжденията № 13, 24, 34, 36, 38, 46, 48, 57.
Този въпросник съдържа 60 твърдения, които се отнасят до различните начини на 

поведение на повечето ученици. След като прочетете всяко твърдение, Вие трябва да ре- 
шите дали то се отнася до Вас или не. Ако считате, че то важи и за Вас, заградете с кръг- 
отговора „Да“. Ако прецените, че даденото твърдение не се отнася до Вас — заграде
те отговора „Не“. Не се замисляйте много, работете бързо, като внимавате да не пропусне
те някое твърдение. Попълването на този въпросник отнема около 15 минути, но времето 
за попълване не е ограничено.

1. Редовно чета различни вестници и списания
2. Имам много приятели
3. Харесват ми научно-популярните книги за физическите открития
4. Моите приятели имат много проекти за бъдещето
5. Понякога нарушавам правилата в училище
6. Обичам да домакинствувам
7. Винаги се старая да разбера конструкцията на различни механизми
8. Лесно запаметявам телефонни номера
9. Обикновено уча много бързо

10. Винаги изпълнявам това, което ми кажат
11. Осведомен съм за последните постижения в областта на приложната физика
12. Любимата си музика предпочитам да слушам сам
13. Интересуват ме тайните на електричеството и магнетизма
14. Интересно ми е да слушам разкази за големи катастрофи и природни бедствия
15. Случвало ми се е да драскам или да пиша върху учебник или книга
16. Привлича ме работата на дисководещ
17. Мога да поправям механизми или да подобрявам тяхната работа.
18. Обичам да слушам електронна музика
19. Следя статиите по телевизионна и радиотехника
20. Случвало ми се е да се държа дръзко с родителите си
21. Предпочитам фантастиката пред другите литературни жанрове
22. Моите приятели често разговарят за овладяването на космическото пространство 
23. Събирам информация за космическите кораби
24. Едно от предпочитаните ми занимания са физическите опити
25. По време на игра никога не с.ъм си служил с измама
26. Обичам разходките сред природата
27. С удоволствие изучавам, модерните танци
28. Обикновено изпробвам работата на битови и други прибори
29. Мога да управлявам картинг
30. Винаги се извинявам, когато съм бил груб
31. Привлича ме професията на кпнооператора
32. Членувам в кръжок по техника
33. Трудно ми е да свиквам с нов дневен режим на учене
34. Привлича ме работата в конструкторско бюро
35. Компютърните игри са мое любимо развлечение
36. Обичам да правя модели на самолети, кораби или автомобили
37. Редовно гледам предаването „Всяка неделя“
38. Харесва ми да разглеждам схеми на телевизионна и радиоапаратура
39. Футболът е един от любимите ми спортове
40. Понякога съм си вземал повече ядене, отколкото ми се е полагало
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41. Често сглоб >in, iM п 11.1 и  ........ im |. ! । и, ,,, и । |i 'И, । n, । (|i । i и । in рием и и mt, Min iiri oi|n ill и,
велосипеди и др.)

42. Обичам да гледам кримппп ши филми
43. Винаги се старая да ремонтирам ри ял и и ни попредени механизми
44. Работата на телевизионнии журпплш in ме приплача
45. Случвало ми се е да Взема чужда пещ (дори игла или копче)
46. Хобито ми е да конструирам различни прибори
47. Обикновено помагам на родителите си
48. Обичам да чертая и да тълкувам технически чертежи
49. Играта ме привлича повече, отколкото ученето
50. Никога не съм казвал нещо злобно на някого
51. Редовно чета технически списания (Наука и техника и др.)
52. Редовно ходя на кино
53. Планината е любимото ми място за почивка
54. Инте есувам се от новите постижения в областта на техниката
55. Никак не м0 вълнува това, което другите мислят за мен
56. Доста бързо чета романи
57. Понякога мечтая да направя техническо изобретение
58. Винаги изпълнявам обещанията си
59. Интересувам се от живота на велики изобретатели
60. Предпочитам да уча вечерПризнаците от ТИ бяха формулирани утвърдително, така че от изслед* ваното лице се изисква да приеме — с отговора „да“ — или да отхвърли - с отговора „не“ даденото съждение. Доколкото беше възможно се стремяхме да постигнем смислова еднозначност за всеки айтем и да избегнем възможността за актуализация на стереотипни атитюди, които пречат на диагностиката. Съобразявахме се с правилото, че въпросите трябва да описват дейности, които се разбират добре от изследваното лице.

РЕЗУЛТАТИСкала на техническите^интереси Извадка IКато резултати получихме балови стойности за всяко изследвано лице и освен това по 121 дихотомични оценки за всеки признак от ТИ. Приложихме един от вероятностните математически модели при статистическата обработка, а именно модела на Гуликсен. Съгласно този модел се пресмята индекс на надеждност на теста или консистентна надеждност. Данните от изчисленията са дадени на табл. 1.В първата колона са номерата на признаците, във втората — маргинали- те (относителният брой на отговорите „да“ за съответното твърдение), третата колона представлява стандартните отклонения за всеки айтем; в четвъртата е представена корелацията признак-тест, а в петата — произведението корелация-отклонение.Табл. 2 показва необходимите психометрични индекси, които се изчисляват в модела на Гуликсен.Както се вижда, ТИ имат много висока консистентна надеждност (.91.) Надеждността на ТИ бе пресметната и по коефициента на Кюдър—Ричард- сън. Тя е равна на .89 със стандартна грешка на измерването, равна на 1,92. На основата на баловите стойности на всяко изследвано лице за двете скали ■ ТИ и скалата на социалната желателност, бе изчислена тяхната интеркорела ция. Тя е равна на .1. Този коефициент е статистически незначим (t = l,09, р >0,05), което ни позволява да твърдим, че случайно се различава от нулата. Тези резултати са дадени в табл. 3.
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Таблица 1

№ Pg Sg Rxg Rxg. Sg

3 .77 .4208 6225 . 2619
7 .78 . 4142 . 5591 . 2315

11 . 28 . 4489 .4832 . 2169
13 . 65 4769 .6375 .3040
17 . 54 .4983 .7097 . 3536
19 . 58 .4935 . 6787 . 3349
23 . 49 .4998 . 5086 .2541
24 . 45 . 4974 . 6075 . 3021
28 . 67 4702 . 4402 . 1792
32 .21 . 4073 . 4221 . 1984
34 .33 4702 . 6113 . 2874
36 .63 . 4828 . 4596 . 2218
38 . 59 . 4918 . 6942 . 3405
41 . 76 .4270 . 5747 . 2453
43 . 73 .4439 . 6392 . 2837
46 . 38 .4853 . 6786 . 3293
48 . 44 .4963 . 6772 .3360
51 . 60 . 4898 . 6803 . 3332
54 .74 . 4386 .6168 . 2705
57 .68 .4664 . 6410 . 2989
59 .63 . 4828 . 6038 .2915

Таблица 2

Индекси Pg Sg2 Rxg Rxg Sg |
1

Mx Sx Rxx

.568 .2188 .5973 . 2797 11,93 5,87 .91

Таблица 3

Индекси Г Sr R

.89 1,92 . 1Извадка IIПървичната емпирична информация също обработихме съгласно математическия модел на Гуликсен. Табл. 4 е идентична с табл. 1. В табл. 5 са дадени обобщените психометрични индекси.И за извадка II скалата на техническите интереси показа много висока надеждност (.85). Надеждността бе пресметната и по Кюдър—Ричардсън. Тя е равна на .85 със стандартна грешка на измерването 2,(У. Интеркорела- цията между ТИ и скалата на социалната желателност е равна на .15. Този коефициент е статистически незначим (t = l,85; р>0,05). Тези резултати са представени в табл. 6.
24



Табли цл -1

№ Pg Sg Rxg Rxg•Sg

3 .71 . 4535 . 3820 . 1732
7 .71 .4535 . 4842 .2195

11 . 19 .3928 .3676 . 1443
13 .60 .4888 . 5725 . 2798
17 . 53 . 4989 .4920 . 2454
19 .46 .4984 . 5894 .2937
23 .32 .4698 .4337 . 2037
24 . 30 .4621 . 3799 . 1755
28 . 51 . 4996 .5240 . 2617
32 . 19 . 3979 .4777 . 19
34 . 41 .4926 . 5647 .2781
36 . 60 . 4888 . 1983 .0969
38 . 47 .4993 .6611 . 33
41 .73 .4438 . 5356 .2376
43 . 68 .4648 . 6072 . 2822
46 .30 .4621 . 5968 . 2757
48 .31 .4647 . 5812 .27
51 . 55 .4964 . 5373 . 2667
54 . 72 . 4472 . 5806 . 2596
57 . 57 . 4967 . 6024 . 2980
59 . 54 .4978 .4678 . 2328

Таблица 5

Индекси Pg
1 __

Sg2 Rxg Rxg.Sg Mx Sx Rxx

.49 .22 .50 . 23 10.49 5,01 .85

Таблица 6

Индекси г Sr R

.85 2.04 . 15

Бе пресметнат критерият на Фишер за равенство на дисперсиите на двете извадки I и II с обеми, съответно равни на 121 и 152. Наблюдаваната величина на критерия е равна на 1.2322, а табличната му стойност — на 1,33 при ниво на значимост а=.01 и степени на свобода съответно 120 и 151. Тъй като намерената стойност на дисперсионното отношение е по-малка от табличната, нулевата хипотеза не се отхвърля, т. е. можем да считаме дисперсиите на двете извадки за равни.Изчислен бе статистически тест за равенство на емпирично намерените средни стойности на баловите интервали на фактическите средни на баловите интервали. Тези резултати са дадени в табл. 7 и 8. 25



Таблица 7

Интервали Xi Si Mo Ni Tj

0— 5 3,5 1,34 3 36 2,23* P< .05
6— 9 7,37 1,02 7.5 27 — .65

10—13 11,42 1,18 11,5 28 — .41
14—17 15,28 1.25 15.5 35 — 1,009
18—21 18,93 1,02 19,5 16 —2,18* p< .05

Таблица 8

Интервали Xi Si Mo Ni Tj

0— 5 2,26 1,77 3 19 —1,81
6— 9 7.6 1,24 7,5 23 .41

10—13 11,62 1,07 11,5 24 . 57
14—17 15,69 1,21 15.5 33 .92
18—21 19,3 1.19 19,5 22 0

Данните в табл. 7 се отнасят до извадка II, а данните от табл. 8 — за извадка I. И за двете таблици в първата колона са дадени баловите интервали от пространството на скалата на техническите интереси. Втората колона показва емпирично намерените средни стойности за тези балови интервали. Третата колона представя стандартните отклонения на тези средни,а четвъртата — теоретичните средни на баловите интервали, с които се сравняват емпирично установените средни стойности. В петата и шестата колона са дадени съответно броят на изследваните лица, попаднали във всеки интервал и t-критерият. Нулевата хипотеза се изразява в твърдението, че емпирично намерените средни стойности за всеки балов интервал са равни на теоретичните средни стойности, пресметнати за всеки балов интервал. Ако нулевата хипотеза е вярна, то абсолютната стойност на t-критерия не трябва да надвишава табличната. Данните показват, че можем да отхвърлим нулевата хипотеза само в два случая —■ за извадка II (табл. 7) за баловите интервали 0—-5 и 18—21 с вероятност р<.05. Резултатите от табл. 7 и 8 показват, че с увеличаване броя на изследваните лица баловите интервали ще се стремят към разпределителна еквивалентност и разпределенията на самите балови интервали ще се стремят към нормално разпределение с математическо очакване теоретичните средни на баловите интервали.Дези статистически изводи ни позволяват да правим диагностика на равнището на техническия интерес на пет степени, а именно: липса (0—5), нисък (6—9), нормален (10—13), висок (14—17) и много висок (18—21).Извадка IIIОтново приложихме математическия модел на Гуликсен за оценка на надеждността на скалата. Табл. 9 има идентична структура с табл. 1. Обобщените психометрични индекси са дадени в табл. 10.26



Табл it ц u 9

№ Pg Sg Rxg Rxg.Sg

3 .69 .4613 .3854 . 1777
7 . 81 .3915 . 5117 . 2003

11 . 24 .4295 . 5568 .2391
13 . 76 .4247 .5063 .2150
17 . 54 . 4981 . 5688 . 2833
19 . 54 . 4981 . 3883 . 1934
23 . 32 . 4675 . 3329 . 1556
24 .45 . 4981 .4146 .2065
28 . 44 . 4965 . 3525 . 1750
32 . 20 . 4035 . 4613 . 1861
34 .35 .4783 . 8232 . 3937
36 .70 .4579 . 4787 . 2191
38 • 51 . 4996 . 9034 .4513
41 .76 .4247 .4572 . 1941
43 .72 .4468 . 4705 . 2102
46 . 34 . 4758 . 6897 . 3281
48 . 42 . 4943 . 5535 . 2735
51 . 46 . 4987 . 5712 .2848
54 . 63 .4806 .6318 . 3036
57 .66 . 4732 .4869 . 2304
59 .58 . 4931 . 4769 .2351

Таблица 10

Индекси Pg Sg2 Rxg
1 _ 

Rxg.Sg
1

Mx Sx Rxx

.53 .2185 .52 .2455 11.20 5.15 .86

И за тази извадка скалата има много висока надеждност на измерването (8.86). По Кюдър—Ричардсън надеждността е .82 със стандартна грешка на измерването 2.06. Интеркорелацията на двете скали —ТИ и скалата на социалната желателност — е статистически значима (t=2.28) и е равна на 
.2 — табл. 11.

Таблица 11

Индекси Г Sr R

.82 2,06 .2

Скала на социалната желателност Извадка IПризнаците от тази скала измерват социалножелателните, повърхностните и небрежните отговори. Айтемите, които включва, бяха преведени от



личностовия въпросник на X. Айзенк (скала за екстраверсия, невротизъм и психотизъм), Данните от скалата групирахме върху основата на баловите интервали от ТИ — табл. 12.
Таблица 12

Интервал 0—5 6—9 10—13 14—17 18—21

Средна стойност 5,42 6,13 6,12 5,65 5.94
Отклонение 2,43 2,07 2,06 2.09 2,06
Изследвани лица 19 23 24 33 22

Средната стойност на цялата скала е равна на 5.94, а стандартното й отклонение — на 2,16. За да проверим дали баловите интервали от ТИ влияят върху постижението по скалата на социалната желателност, направихме еднофакторен дисперсионен анализ с неравен брой наблюдения. Резултатите от този статистически анализ са дадени на табл. 13.
Таблица 13

Източник на дисперсия SS df MS F

Между групите 15,8439 4 3,9609 1,1849

Вътре в групите 387,7511 116 3,3424

Величината на F-критерия е статистически незначима. Може да се направи изводът, че постиженията по скалата на социалната желателност не се влияят от постиженията в отделните балови интервали на ТИ. Бе изчислен коефициент на надеждност по Кюдър—Ричардсън, равен на .53. Съгласно психометричните принципи това не е висока надеждност.Извадка II. Извадка IIIОт първия вариант на скалата отпадна признакът под № 55 „Винаги си измивам ръцете преди ядене“. На негово място включихме признака „Никак не ме вълнува това, което другите мислят за мен“. Добавихме един нов признак под № 58, а именно — „Винаги изпълнявам обещанията си“. Табл. 14
Таблица 14

Индекси Xl сл
 

f-1
 ю sL г

5,32 5,97 2,44 .59

показва средната стойност, дисперсията, стандартното отклонение и коефициентът на надеждност за извадка II.28



Във втория си вариант скалата на социалната желателност има малко висока надеждност.Данните за извадка III са отразени в табл. 15.
Т а б л и ц a la

6,25 5,68 2,38 .57

Индекси xL с2 SL SL г

Прави впечатление, че скалата на социалната желателност не показна висока надеждност и за трите извадки. Този резултат се дължи според нас на няколко причини, най-съществената от които е, че теоретичният конструкт, който се операционализира чрез скалата на социалната желателност, е твър де неясно определен. Според нашите наблюдения постижението по тази скала не е в линейна зависимост с отношението на изследваното лице към попълването на въпросника. Вероятно чрез нея се измерва равнището на социална вграденост на личността. Елементарен начин за повишаване надеждността на такива скали е увеличаването на броя на признаците. Но това с нищо не спомага да се изясни теоретичният конструкт от психометрична гледна точка. Освен това наличието на въпроси, съдържащи двойно отрицание, също оказва влияние върху надеждността.Скала]на фоновите^признациПосредством твърденията от тази скала действителното предназначени на въпросника се прикрива от изследваното лице. Тя осигурява т. нар. външна валидност на въпросника (4). Шест твърдения от скалата бяха заимствани от въпросника на И. Паспаланов и Д. Щетински за диагностициране равнището на тревожност (5). Останалите бяха формулирани от нас върху основата на контент-анализ на анкета с ученици от 8—10 клас.
ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕИзследваните лица от трите извадки бяха от мъжки пол. Това усилва чистотата на измерването и повишава надеждността на резултатите. От практическа гледна точка младежите се нуждаят от професионална консултация преди да кандидатстват в техникумите и средните професионални училища, ученици в които са предимно младежи.В теоретичен план ние изхождаме от психологията на дейността, съгласно която използването на психологически въпросници трябва да има за основа реалните практически отношения, в които се актуализира психическата дей ност. Конкретно за понятието „технически интерес“ ние предложихме три йерархично подредени структури-отношения на функционирането му в практиката, а именно: 1) работа с технически обекти, които се срещат често във всекидневния живот, 2) предпочитание към техническата информация и 3) квалифицирана дейност стехнически обекти. Изследването доказа съществуването на тези структурни равнища. Лицата, получили нисък бал (до 9) по скалата на техническите интереси, са отговорили утвърдително на въпросите, които операционализират първите две структурни равнища на понятието „технически интерес“. Строго математически, това твърдение се доказва чрез



провеждането на клайк-анализ, резултатите от който не можем да поместим тук. Не може да се очаква нормално разпределение в изследваната популация, затова се спряхме на метода за диагностика, описан статистически на табл. 7 и 8. Този метод ни позволява да излезем от ограниченията на нормалния закон на разпределение, като същевременно запазва точността на диагностиката.Скалата на техническите интереси показва много висока надеждност на трите избадки, като надеждността беше изчислявана по два статистически метода.Очевидно скалата на социалната желателност има нужда от допълнителна разработка и валидизация. Към нея трябва да се подходи чрез друг статистически анализ — например факторен анализ на съответствията.
ЗАКЛЮЧЕНИЕВъпросникът е надежден психодиагностичен инструмент и е изцяло подчинен на постигането на практически цели — консултация по въпросите на образованието и избора на професия.
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A QUESTIONNAIRE FOR DIAGNOSING TECHNICAL INTERESTS

E. KclevThe development of a questionnaire for diagnosing technical interests in fourteen-year old pupils — boys and girls, is presented. The operationalization of the concept “technical interest” is based on the opinion that there exist three structural levels, on the basis of which we could judge about the level of this personality characteristic. The reliability of the questionnaire had been checked up three times — in the 1984/85, 1985/86, and 1986/87 academic years. The questionnaire is designated to serve practical purposes — consultations on the questions of education and occupational guidance.
ПОТРЕБНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНО РЕАЛИЗИРАНЕ jHA УЧИТЕЛИТЕ

ВАСИЛ МАДОЛЕВПотребностите от общуване и достижение са сред най-значимите потребности. Според Ф. Генов първата от тях „играе изключително важна роля за функционирането, възпитанието и развитието на човека“ (5, с. 18). В процеса на нейното удовлетворяване не само че се усвоява чуждият опит и се формират някои от най-съществените личностни свойства чрез механизмите на 
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емпатията, подражанието, внушението и т. н., но се създават и условия за проникване в субективния свят на другия човек. Тези възможности на потребността от общуване влияят върху качеството на редица дейности в системата „субект—субект“. Изследователските данни показват, че това влияние поражда особено значими следствия при реализиране професионалната дейност на учителя.Потребността от достижение се проявява във формата на съревнование със самия себе си за постигане на по-добри резултати,в стремеж за усъвършенстване на дейността, поставяне на дългосрочни цели, в избягване на несполуки (13, с. 30). Литературният обзор на публикациите за разкриване същността на тази потребност показва, че тя се изразява и в стремеж към признание и успех в дейността. Едновременно с това се очертава фактът, че педагогическият процес предоставя подходящи условия за реализиране на дейността. Едновременно с това се очертава фактът, че педагогическият процес предоставя подходящи условия за реализиране на дейност, резултатите от която се свързват тясно с удовлетворяване на потребността от достижение.Потребностите от общуване и достижение оказват влияние върху равнището на професионалното реализиране на учителите, но това влияние не се осъществява директно. Всъщност идеята, че между социалните потребности и тяхната реализация в дейността съществуват „посредници“, влияещи върху нейното протичане, не е нова. Подобна идея се споделя от редица автори. Опосредстващите звена обаче се определят различно. В качеството на такива фактори се приемат намеренията (4), способностите (10) и др.За да установим опосредстващото влияние на определени свойства и отношения при удовлетворяване на потребностите от общуване и достижение през учебната 1985/86 година проведохме изследване със 110 учители от началните училища в Благоевград и окръга.Може да се предположи, че удовлетворяването на потребностите от общуване и достижение в професионалната дейност на началните учители става индиректно, като в качеството на опосредстващи фактори встъпват някои индивидуално-психически свойства и отношения на личността към действа телността. За да се провери това предположение е необходимо да се разкрият два вида съотношения.Първо, между равнището на формиране на потребността от общуване (ПО) и потребността от достижение (ПД) и равнището на професионално реализиране (ПР) на учителите.Второ, между равнището на развитие на двете потребности и: а) степента на формиране на индивидуално-психически свойства (ИПС),т.е. на имажитив- ни, мислителни, емоционални, волеви, комуникативни свойства; б) равни щето на изградените отношения на личността (ОЛ) към различни страни от действителността.
МЕ Т О Д И К А1. Метод за обобщаване на независимите характеристики, чрез който се разкрива равнището на посочените свойства и отношения, 2) тест за опреде ляне равнището на потребността от общуване, 3) тест за определяне равнище то га потребността достижение, 4) експертна оценка за професионалното равнище на учителите, 5) корелационен анализ.В изследването приложихме първия метод чрез използване на „модифицирана карта на личността“, построена на принципа на полярните про-



фили (12); втория и третия метод — чрез модификация на въпросници (разработени от Н. М. Пейсахов) за изследване потребност от общуване и потребност от достижение (14); четвъртият метод се приложи посредством експертна карта, предложена от С. В. Кондратиева и модифицирана от колектив под ръководството на Ст. Жекова (8).Анализът и интерпретацията на количествените характеристики и коре- лационните коефициенти са в съответствие с теорията на математическата статистика и с нейното приложение в психологическите изследвания. Изводите се правят при вероятност за грешка Р<0,05.Прилагането на „модифицирана карта на личността“ позволи да се формира обобщена оценка за степента на изразеност на отделни свойства и отношения на началния учител (всеки от тях получи оценка от своите колеги за равнището на тяхната честота и величина на проявление). Получените оценки бяха съпоставени с оценките за равнището на развитие на другите явления — потребността от общуване, потребността от достижение и професионалната реализация. Съпоставянето се осъществи в съответствие с изискванията на корелационния анализ. Имаше се предвид преди всичко фактът, че изменчивостта на едно явление (свойство или отношение) следва да се намира в определено съответствие с изменчивостта на второ (потребността), а неговата променливост се съпоставя от своя страна с трето явление (професионална реализация). Основно значение се придава на корелационната зависимост на изследваните свойства и отношения с потребностите от общуване и достижение. В случая значимият коефициент се оценява като условие за възможна опосредстваща роля на изследваните свойства и отношения при удовлетворяване на двете потребности. Тази възможност се утвърждава, когато на значимия коефициент на корелация на отделно свойство (отноше ние) с определена потребност съответства подобен коефициент на същата потребност с професионалната реализация.
РЕЗУЛТАТИВ психологията е общоприето схващането, че потребностите се удовлетворяват в дейността. Анализът на данните, отразени в табл. 1, дава възмож-

Таблица 1
Корелационни връзки на потребността от общуване (ПО) и потребността от достижение 
(ПД) с : а) индивидуално психически свойства (ИПС) ; б) професионална реализация (ПР).

Коефициент на 
корелация между :

Индивидуално-психически свойства

имажитивни емоционални мислителни комуникативни волеви

ИПС—по 0,85 0.59 0,08 0,36 0-2
по —ПР 0,90 0,66 0,64 0,62 0,12

ИПС—ПД 0,80 0,61 0,10 0,26 0,08
ПД —ПР 0,86 0,59 0,57 0,49 0,09ност да се доуточни тази концепция с допълнението, че процесът на удовлетворяване на потребностите от общуване и достижение се опосредства от опре
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делени индивидуално-психически свойства на личността. Доказателство за това твърдение са следните факти.Коефициентите на корелация на имажитивни, емоционални, комуникативни свойства с потребността от общуване и с потребността от достижение са статистически значими (р<0,05). Подобна значимост съществува и между всяка от тези потребности и професионалната реализация. Това обстоятелство показва, че характерът на удовлетворяването на разглежданите потребности в определена степен се съотнася с изразеността на посочените свойства. Същевременно се откроява фактът, че и за двете потребности водеща опосре- стваща роля имат имажитивните свойства, а второ и трето място се заема ■от емоционалните и комуникативните свойства.Очертаната сходна йерархическа значимост на тези свойства относно удовлетворяването на различните потребности е свързана с характера на техните предмети, които се присвояват от личността. Предметът на потребността от общуване на началните учители — това са мислите, чувствата, преживяванията, позициите на ученика, взаимоотношенията на педагога с отделните деца и с класа като цяло, а предметът на потребността от достижение се съотнася с постигане на успех в разбиране на вътрешния свят на децата, с добри резултати в учебно-възпитателната работа. Съществуването на взаимообу- славящи се моменти в предметите на двете потребности детерминира „привличането“ на приблизително еднакви в същностно отношение и сходни в йерархичен аспект „опосредстващи“ свойства. Резултатите показват, че присвояването на двата предмета предполага участие преди всичко на имажитивни свойства, тъй като те позволяват на учителя да „гледа на света през очите на детето“; емоционални свойства, които съдействат за проявяване на необходимите в случай емпатийни преживявания (8); комуникативни свойства, които са „моторът“ за предаване и получаване на информация (9). Именно тези страни на посочените свойства поддържат в различна степен силата на началния импулс, породен от всяка от разглежданите потребности.Едновременно с това прави впечатление, че мислителните и волевите •свойства на личността нямат съществено значение за удовлетворяване на двете потребности. В случая известно изключение правят данните, които показват, че мислителните свойства слабо корелират с всяка от двете потребности, но от своя страна те имат значим корелационен коефициент с професионалната реализация. Вероятната причина за подобно съотношение е, че за установяване на положителна корелационна зависимост между потребностите и професионалната реализация са повлияли не мислителните свойства, а други явления.Съпоставянето на резултатите, представени в табл 1, показва, че разглежданите свойства са подредени по аналогичен начин (и за двете потребности) на скалата на опосредстващото влияние. Успоредно с това анализът разкрива, че коефициентът на корелация на потребността от общуване с имажитивните свойства е 0,85, а същият вид коефициент на потребността от достижение със същото свойство е 0,80. Разликата между двата коефициента е несъществена. Подобна разлика е налице и между всеки от коефициентите на корелация на първата потребност с емоционалните и комуникативните свойства (които са 0,59 и 0,36) със съответните коефициенти на втората потребност със същите свойства (респективно 0,61 и 0,26).Този характер на теснота на връзките между двете потребности и разглежданите свойства се основава на няколко обстоятелства. Пъппп ппппм.



ните активни потребностни състояния (и в двата случая) вероятно поощряват изявата в сходна степен на имажитивни, емоционални и комуникативни свойства, които след това съдействуват за развитие на подобни състояния. Тези свойства, които са „впрегнати“ съвместно и почти по равностоен начин за удовлетворяване на потребностите, се проявяват във взаимообусловени професионални действия. Например осъществените действия в процеса на общуване по отношение на рефлексията на собственото си поведение и на реакциите на учениците са свързани същевременно с достижения в учебната и възпитателната работа. Второ „мотивационната констелация“ (X. Хекхуазен) от двете потребности съдействва за изграждане на определен стил на работа, който изисква „ангажиране“ на приблизително едни и същи по вид и степен на изразеност психически свойства, които да изпълняват опосредстваща роля.Обобщаването на получените данни позволява да се оформи становището, че характеристиката на потребността от общуване и на потребността от достижение ще бъде непълна (респективно и на личността на началния учител), ако не се отчете тяхната връзка с имажитивните, емоционалните и комуникативните свойства. Този извод има „допирни точки“ със схващането на Л. И. Божович. че главните подбуждащи, мотивиращи фактори не са толкова първичните потребности, „колкото възникналите в процеса на развитие висши форми на „опосредствана“ мотивация“ (4, с. 171). Има достатъчно основание да се приеме, че тази постановка на Божович може да бъде адресирана и до социалните потребности.Изследването доказа също, че удовлетворяването на двете потребности в процеса на професионалното реализиране се опосредства и от определени отношения на личността (табл. 2). Използваният метод за обобщаване на
Корелационни връзки на потребността от общуване (ПО) и потребността от достижение 

(ПД) с отношенията на личността (ОЛ) ;б) с професионалната реализация (ПР)

Таблица 2

Коефициент на корела
ция между

Отношения на личността към

труда риска първото 
място критиката обществения 

живот

ОЛ—по 0,93 0,39 0.36 0.31 _
ПО—ПР 0.95 0.72 0.52 0.49 —

ол-пд 0.90 0.45 0,31 0.28 0.28
ПД—ПР 0.93 0.66 0,43 0.39 0,65

независими характеристики позволи да се разкрие проявяването на 15 вида отношения. Резултатите показват, че в качеството на опосредстващи фактори изпъкват 4 вида отношения за потребността от общуване и 5 — за потребността от достижение. Доминиращо опосредстващо отношение (и за двете потребности) има отношението към труда, а втората позиция се заема от отно- 



тенията към риска, първото място в професионалната дейност, към критика та. При потребността от достижение съставът на втората позиция се обогатява с още един опосредстващ момент — отношението към обществения живот -Получените корелационни величини дават съдържателна и количествена представа за опосредстващите възможности на отделните видове отношения. В този смисъл водещото място на отношението към труда е показател за значимостта на изградената субективна позиция за изпълнение на непосредствените професионални ангажименти и неговата роля за пълноценно удовлетворяване на двете потребности.Интерес представлява отношението към риска като опосредстващ фактор. Трябва да се отбележи, че в случая се има предвид не риск, водещ до сближаване с опасност, а за риск, който „може да встъпи като специфично средство за достигане на цели“ (11, с. 128) като склонност на личността да прави избор от различни варианти за достигане на оптимален резултат. В дейността на началния учител такава форма на активност вероятно е твърде често срещана; тя обуславя и отношението към нея в качеството на един от вторите по значимост опосредстващи моменти при удовлетворяване на потребностите от общуване и достижение.Единственото опосредстващо отношение, което има значимост само за едната от разглежданите потребности (от достижение) е отношението към обществения живот. Това показва, че учителите възприемат обществената работа като своеобразно продължение на професионалната дейност и специфично поле за постигане на успех.В изследването се разкриха и отношения, които не съдействуват за укрепване на подбуждащия импулс, породен от двете потребности. В тази връзка може да се посочи отношението към себе си, реда, приятелите, новото, към бъдещето и др.
И 3 В О Д И:1. Удовлетворяването на потребността от общуване и потребността от достижение в професионалната дейност на началните учители се опосредства от определени индивидуално-психически свойства и отношения на личността.2. Процесът на удовлетворяване на двете потребности се осъществява чрез включване на компоненти, които са сходни в съдържателно отношение, йерархическо построение и степен на проявление. Това може да служи като механизъм за регулиране на тяхното развитие.3. Отделните опосредстващи фактори имат различна изразеност Това показва, че действията за удовлетворяване се осмислят по нееднакъв начин, тъй като се съотнасят с различна по дълбочина и широта допълнителна (съпътстваща овладяването на съответния предмет) отразителна дейност.
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NEEDS AND PROFESSIONAL REALIZATION OF TEACHERS
|V. Mad olevThe need of association and the need of achievement have their effect upon the character of the professional activity of elementary school teachers. The satisfaction of these needs in the process of the activity does not occur directly, but is realized through some mediating conditions. It was established that an intermediary place between these two needs is occupied by definite individual personality traits. Some imaginative, emotional and communicative properties were outlined as mediators. In the same time, it was evidenced that a mediating role was performed by some attitudes of personality, as well. An additional activation in satisfying the need of association and the need of achievement exert, for example, the positions of personality toward labour, the status of ranking first in professional performance, toward practice etc.

ПРОМЕНИ HA ПСИК0-М9Т0РНИ ПОКАЗАТЕЛИ В РЕЗУЛТАТ, |HA 
ТРУДОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

АНЕТА ЙОВКОВАМорфологичната и функционалната зрелост на отделните системи и органи не настъпват едновременно. Тази особеност определя специфичността на реакциите на организма на подрастващите срещу въздействия от най- различен характер. Трудово-политехническото обучение на подрастващите поставя на дневен ред решаването на редица въпроси, свързани, от една страна, с тяхната морфофункционална характеристика, а от друга — с настъпващите изменения в резултат на психо-сензорно пренапрежение, довело до нарушения в адаптационните им механизми.Усилията на редица изследователи—■ Терехова, Н. Т. (1977), Кистя- ковская, М. Ю. (1977), Юрко, Г. П. (1976, 1977), са свързани със изследвания върху работоспособността и уморяемостта, с особеностите на функционалните състояния и възможности на подрастващите.



Многобройпи са и изследванията у нас по нервно-психическата реактивност на българското население, публикувани в редица научни трудове от Генов, Ф. и Е. Генова (1973, 1974), на Генов, Ф. (1975, 1980), на Янев, Б. и кол. (1982, 1984). В тези публикации авторите разглеждат подробно нервно- психическата реактивност на българското население от 0 до 60 години във възрастово-полов аспект, отбелязват особеностите на развитие и факторите на въздействие.Масовото приобщаване на децата към трудова дейност налага необходимостта от прецизно изучаване на адаптацията им към трудови въздействия, от създаването на критерий за физиологично-хигиенна оценка на общото натоварване на подрастващите.Целта на настоящото проучване бе да се проследят промените, които настъпват при някои от показателите на психо-моторната реактивност на ученици в резултат на трудови въздействия. > % ,
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИИзследвани са 78 ученици на 13-годишна възраст от различни училища на Благоевград. Проучването е направено в час по дървообработване. Продължителността на обучението е два часа. Изследванията са направени преди и след заниманието по трудово обучение. Наблюдаваните ученици са разделени по пол — 39 момчета и 39 момичета.Психомоторната реактивност е изследвана по три показателя:1. Интензивност и устойчивост на вниманието — изследва се с коректур- ни таблици от геометрични фигури. За време от една минута изследваните трябва да задраскат избрания от тях знак, като проверяват всеки ред от началото на таблицата, докато изтече определеното време. Изброяват се правилно задрасканите фигури, неправилно задрасканите и пропуснатите — в началото и в края на часа по дървообработване.

2. Емоционална устойчивост — изследвана е с тремометър. Наблюдава се статичният тремор за 20 секунди. За грешка се отчитат докосванията до стената на отверстието от бройча на тремометъра.3. Зрително-двигателната реакция бе проследена с апарата на Пиор- ковски. Подаваха се 75 импулса за една минута. Изследваното лице трябва да натисне бутона, където се е появил светлинният сигнал. Целта е да се реагира навреме и да се натиснат бутоните на всички подадени сигнали.Статистическата обработка на резултатите е направена по метода на вариационния анализ. Значимостта на установените разлики между средните стойности на показателите и тези за относителен дял бе определена с изчисляването на t-критерий по публикуваните формули на Сепетлиев, Д. (1976) и уровен на значимост, приет при подобни изследвания (р<0,05).Изчисленията са направени с компютър „Правец“82. Алгоритъмът на програмата е осъществен на език „Бейсик“.
Р ЕЗУЛТАТИДанните за показателя интензивност и устойчивост на вниманието дават възможност да направим следната Оценка: в началото на часа по дървообработване момчетата са имали средна стойност 56,9 знака, а момичетата — 62,8. Разликата е статистически значима в полза на момичетата — р<0,05. В края на часовете по дървообработване интензивността на вниманието е намаляла — при момчетата средната стойност на показателя е 46,97 знака, а37



при момиче гага 43,51. В кран па часа разликата и средните стойности на показателя по пол е незначителна. При сравняване на средните стойности на същия показател в началото и в края на часа по пол се оказаха значими разлики — р<0,001.От направения алтернативен анализ се доказа, че в по-голям процент са запазили интензивността на вниманието момчетата —- 28,2%, а от момичетата — 15,3%. Тези разлики се обясняват с по-големия интерес на момчетата към този вид труд. Влошаването на средните стойности на показателя, както и на индивидуалните резултати на изследваните деца могат да бъдат обяснени с настъпващата умора. В резултат на тази умора 71,8% от момчетата и 84,7 от момичетата са влошили интензивността и устойчивостта на вниманието.Емоционалната устойчивост при наблюдаваните деца в началото на часа по дървообработване е по-добра при момичетата — 12,3 в сравнение с момчетата, чиито грешки са 17,2. Разликата в стойностите по полезначима—р<0,01.В края на часа се наблюдава подобряване на емоционалната устойчивост на изследваните деца. При момчетата грешките са намаляли до 7,31, а при момичетата — на 6,31. Разликата в средните стойности на показателя в края на часа по пол са незначими. Настъпилите промени в емоционалната устойчивост от началото до края на часа по дървообработване са значими — р<0,001.От анализа на индивидуалните резултати на проучваните деца се оказа, че само 20,5% от момчетата и 23,5% от момичетата са влошили емоционалната си устойчивост под въздействието на трудовото обучение по дървообработване, което най-вероятно се дължи на индивидуалните им морфофункционални особености. Подобряването на емоционалната устойчивост при повече от 2/3 от изследваните деца би могло да се обясни най-вероятно с инетереса им към този вид труд, от положителното емоционално въздействие на разнообразните трудови операции, които трябва да извършват и които довеждат до подобряване тренираността на работещата ръка.Зрително-двигателната дейност на 13-годишните изследвани деца с апарата на Пиорковский показва следните особености: в началото на часа се установиха по-добри средни стойности на показателя при момчетата — 60,79, а при момичетата — 55,33. Разликата в средните стойности е незна- чима по пол. В края на часа се отбелязаха по-лоши резултати по този показател —-52,76 при момчетата и 49,0 при момичетата. Разликите между средните стойности в началото и в края на стойностите на показателя са значими. В края на часа по дървообработване 33,3% от момчетата и 38,4% от момичетата са влошили резултатите на зрително-двигателната си реактивност.
ОБС ЪЖДАНЕИзследваните психо-моторни показатели биха могли да дадат известна нервно-психическа характеристика на умствената работоспособност на наблюдаваните деца. Правилно организираният труд оказва благоприятно влияние на здравното състояние, на физическото развитие и по-нататъшното формиране на растящия организъм. Ето защо е важно да се опази подрастващият от въздействието на вредни фактори от обкръжаващата среда. Условията и характерът на труда трябва да му дават възможност да изпълнява работата си не само с голяма производителност, но и да допринасят за неговата удовлетвореност на интереси и способности.18



I*Установените по добри показатели на интензивността и устойчивостта на вниманието в началото па трудовото въздействие и влошаването им в края са естествено последствие от настъпилата умора в резултат на прецизността па извършваната работа и сложността на извършваната с машина трудова операция. Същите основания бихме могли да имаме и когато обсъждаме данните на показателя зрително-двигателна реактивност. Такава динамика на показателите е установявана от редица изследователи при възрастното население. При подрастващите за подобна динамика на изследваните показатели под въздействието на умствено натоварване се съобщава от Антропова, М. В. (1), Луканов, М. (10) и др.Интерес представляват резултатите по показателя емоционална устойчивост. Значителното подобряване на резултатите в края на трудовото въздействие биха могли да бъдат обяснени с тренираността на ръката под влияние на разнообразните трудови операции. Влияние е оказало и намаляването на емоционалната възбуденост на учениците в началото на часа, която в края на часа под въздействието на труда е довела до затихване на възбудата и успокоение от удовлетвореността, получена от продукта на труда. Разбира се, необходимо е да се изтъкне, че трудовото въздействие през изследваното време не е довело до мускулна умора, т.е. до намаляване на мускулната сила, което би могло да увеличи тремора на ръцете. Бихме могли да заключим, че трудовите операции са били дозирани съобразно възрастовите особености на изследваните деца.
ИЗВОД И:1. Установените полови различия и на трите изследвани показателя: интензивност и устойчивост на вниманието, емоционална устойчивост, зрително-двигателна реакция преди заниманието по трудово обучение съвпадат с данните на Ф. Генов (2, 3, 4, 5, 11 и 13) за българското население.2. Трудовите операции по дървообработване довеждат до влошаване на интензивността и устойчивостта на вниманието и на зрително-двигателната реакция на подрастващите.3. Подобрената емоционална устойчивост под въздействието на трудовите операции по дървообработване доказва съобразността от такъв вид труд в изследваната възраст. И още веднъж показва, че и при подрастващите тренираността и удовлетвореността от труда са в основата на едно от условията за запазване на мускулната сила и предпазване от мускулна умора.
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WORK-RELATED CHANGES IN PSYCHOMOTOR INDICES IN PUPILS

A. YevkovaThirteen pupils were investigated during the hours of work education in the beginning and at the end of the lesson in woodworking. The following indices were traced out: intensity and stability of attention, visual-motor reaction and emotional stability. The effect of the workhours upon the above indices was established. It was found that a deterioration in the intensity and stability of attention occurred in the end of the lesson as a result of the working operations performed by the pupils. In the same time, a positive dynamics in the emotional stability of the subjects was found leading to its improvement. The results are interpreted in the light of the experience obtained at the working lessons, as well as of the satisfaction by the working operations and product of the work experienced by the pupils.
Методики

ТРИ МЕТОДИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО

КОНСТАНТИН МЕЧКОВИзследванията на вниманието не се ползват с достатъчна популярност. С тяхна помощ обаче могат да бъдат получени показателни данни за преценката на психичното състояние на изследваните лица. В практическите си и научни изследвания ние се ръководим от формулираната от нас (К. Мечков, 
1978) (1) йерархична концепция за вниманието, съгласно която неговите качества трябва да бъдат разбирани като последователни йерархични звена, подредени във възходящ йерархичен ред, в който всяко следващо предполага предшестващите и ги включва: концентрация-устойчивост-обхват-превключ-  ваемост-разпределяемост. Според този йерархичен ред основното свойство 
на вниманието, условие за всички останали, е концентрацията. Устойчивостта е концентрация с определена продължителност. Обхватът е концентрация 
и устойчивост върху повече от един обект. Превключваемостта е преместване на концентрацията и устойчивостта върху различните обекти от обхвата.А най-висшето свойство, най-висшето йерархично равнище на вниманието — разпределяемостта, е адекватно по време, размер и качество (своевременно, съразмерно и съответно) разпределяне на концентрацията и устойчивостта при превключването им върху обектите от обхвата с оглед крайната цел — приспособителния отговор.За психологичното изследване трябва да се намерят адекватни методики, позволяващи да се разкрива състоянието на вниманието на всички негови йерархични равнища и ако има отклонения — да се уточнява в кое от тези йерархични равнища те са най-подчертани. На практика концентрацията и устойчивостта на вниманието се преценяват с всички методики, азапо-висши- 
те му качества е добре да се подбират такива методики, коитс преимуществено ги разкриват, Нормално е очакването промените във вниманието да за
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почват снай-висшитему свойства и особено с отклонения в разпределяемостга.Тук ще споделим основните насоки на прилагането и интерпретацията на три методики, позволяващи преценката на тези висши свойства на вниманието при сравнително краткотрайна дейност.
ЛАБИРИНТ ПО ШАПЮИПредложен е през 1959 г. от швейцарския психолог Fredy Chapuis в комплект с още два по-сложни лабиринта за целите на професионалния подбор (2). Размерите му в оригинал са 4,5 х 4,5 см. Използваният от нас увеличен размер с дължина на страната 14,3 см получихме чрез формата „Байер“, чиито психолози го прилагат при изпитване на лекарствени средства. В лабиринта различаваме следните компоненти: ограничителни линии, централен коридор и отклонения от централния коридор (рецесуси). Разработените от нас техника на изследването и критерии за преценка на резултатите съществено се отличават от оригинала. На изследваното лице (ИЛ) предлагаме последователно четири еднакви бланки с различни инструкции, като по този начин получаваме четири варианта: вариант 

1 —да намери най-краткия верен път от вътрешната до външната звездичка, без да навлиза в рецесусите и без да пресича ограничителните линии; този вариант по инструкция съвпада с оригинала; вариант 2 — същото в обратна посока, отвън навътре; вариант 
3 — в посока отвътре навън ИЛ задължително да навлиза във всички рецесуси до края им, със завой да излиза обратно °т тях и да продължава по централния коридор, като при това не пресича не само ограничителните линии, но и своята собствена черта; вариант 4 — същото отвън навътре.Ф. Шапюи преценява изпълнението чрез точки (балове), като взема предвид времето и навлизането в отклоненията. При нашата разработка критерии за преценка са времето за изпълнение (Т), измервано в секунди, и два типа грешки: тип L — пресичане на ограничителните линии и тип R — навлизане в, респ. пропускане на рецесуси. За допуснатите грешки присъждаме допълнителни секунди (р), обозначени съответно pL и pR, както следва: за грешки тип L — по 3 сек.; за грешки тип R при вариант 1 и 2 — до 5 сек в зависимост от дълбочината на навлизането (за тази цел използваме специално изготвен ключ); при варианти 3 и 4 присъждаме по 10 сек за всеки пропуснат рецесус плюс секундите за предшествуващите (за един пропуснат рецесус — 10 сек, за два — 30 сек, за три — 60 сек и т.н.). Ясно е, че такъв начин на оценка с присъждане на допълнителни секунди ще намалява успеваемостта в съответствие с допуснатите грешки. Успеваемостта изчисляваме в проценти по формулата у= -уЦрЮО, където t е средната аритметична на сумата от времето и допълнителните секунди по нормативната група.
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Фиг. 2

Ilpii in* подробно проучване отбелязваме и юпнте, в конто са допуснати грешките. За тази цел обозначихме условно всички разклонения па лабиринта, при които е възможно навлизане в рецесус (като се започне от централната звездичка) с букви от латинската азбука от А до II. По този начин се уточняват зона А, зона В, зона С и т.н. до зона Н. Зоната се отнася както за рецесусите, така и за централния коридор (верния път) п съответните им ограничителни линии. Освен подробното проучване локализацията на грешките по зони, това обозначение дава възможност да въведем още един критерий за оценка — размахът на движението. Очевидно в зоните от А до D размахът на движението е по-малък, а в зоните от Е до Н — по-голям.Методиката „Лабиринт по Шапюи“ е подходяща за преценка на разпре
де ляемсстта на вниманието, осъществявана в сравнително кратки интервали от време (до части от секундата) — разпределяме между постоянно изменящата се посока, ъглите, завоите, ограничителните линии и собствените движения.

ПЕТ ЛАБИРИНТАНа бланка са отпечатани о лабиринта с нарастваща сложност. Комплекта открихме в югославски сборник за изследване на интелекта. Авторът не е посочен. В достъпната ни литература не успяхме да намерим данни за автора на комплекта, както и за начин на изпълнение и интерпретация. Ф.Шаа пюи (2) споменава, че вторият, третият- и четвъртият са използвани от Imgard Norden, а четвъртият и петият — от Buysse. Ние обозначихме лабиринтите с букви от латинската азбука от А до Е и разработихме, следната тактика за изследване и критерии за преценка. На ИЛ предлагаме последователно две еднакви бланки седна и съща инструкция: при всеки от петте лабиринта да намери верния път от входа до изхода, без да навлиза в отклоненията (рецесусите) и без да пресича ограничителните линии. Времето (Т) измерваме в секунди. И тук отчитаме два типа грешки: тип R — навлизане в рецесуси, и тип L — пресичане на ограничителните линии, като за всяка грешка присъждаме по една допълнителна секунда (дълбочината на навли- занията в рецесусите преценяваме с ключ). Успеваемостта изчисляваме по формулата, посочена при лабиринта по Шапюи. За практически цели във всекидневната работа може да неотчитаме грешките и да не присъждаме допълнителни секунди, основавайки се на обстоятелството, че при повече грешки се употребява повече време. Допълнителна информация получаваме и от кон- систентността, постоянството на работното темпо, която се получава като съпоставим времето за изпълнение на първите четири лабиринта (T-AD) с изпълнението на петия лабиринт (Т-Е). Методиката е подходяща за пре- 
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цепка па pa inpc u • i-.k-moc11 а па вниманието. I |ог п а,опиiсяното подаване пи две еднакви бланки е еднаква инструкция позволява да съдим за обучасмоп 
та.

символ но-Ц1 1фров ТЕ( :тПредставлява обратна разновидност на субтеста „Шифър“ от теста за интелигентност на Д. Векслер, която получихме в няколко варианта чрез фирмата „Байер“. Вариантите се различават по съответствието между символите

Фиг. 3

и цифрите. Разработихме следната тактика за провеждане на изследването 
и критерии за преценка на резултатите. На ИЛ предлагаме последователно три варианта на теста с една и съща инструкция: да нанася колкото може по- бързо съответните цифри в празните квадратчета под знаците, като се ръководи от образеца. Предварително се прави упражнение с примера, отпечатан на бланката. Времето измерваме в секунди. Критериите за преценка са: 1) броят цифри, нанесени за 90 секунди (х—90), 2) времето за нанасяне на всичките 75 цифри (Т-75), 3) равномерността на работното темпо, преценявана чрез секундите, употребявани за нанасяне на една цифра както до 90-та секунда, така и за цялото задание. Изпълнението бързо се автоматизира и протича почти без грешки. В случай, че ИЛ допусне много грешки, тогава изпълнението се тълкува само качествено. За количествената оценка изчисляваме два вида успеваемост: Ух — успеваемост до 90-та секунда, и Ут —• успеваемост за цялото задание по формулите; Yx= . 100, респективноYr =-=-.100, където х и t са средните]аритметични на нормативната група.Методиката е подходяща за преценка на превключваемостта на вниманието — превключване между символите и цифрите. Прилагането на трите варианта един след друг позволява да съдим за уморяемостта.С описаните три методики изследвахме здрави лица —■ студенти по психология и медицина на възраст от 20 до 25 години. Изследването няма претенции за стандартизация, обаче получените нормативи са подходящи за всекидневна практическа и за начална научна работа. С разработените от нас техника на провеждане и критерии за преценка тези три методики се дават значима информация за динамиката на психичната и нервната дейност, поради което могат да бъдат използвани в различни области на приложната психология за практически и научни цели.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕС ,,Лабиринт по Шапки“ изследвахме 200 здрави лица—100 мъже и 100 жени. От табл. 1 се вижда, че стойностите на почти всички показатели са по-високи при жените с изключение на стойностите за допусканите грешки, тип L. С други думи, мъжете изпълняват заданията по-бързо, допускат по-
Лабиринт по Шапюи. Средни аритметични

Таблица !

Т R L pR pL Т + Р

1 м 28,94 2,50 1,73 2,50 5,19 36,63
ж 34,65 2,60 1,15 2,60 3.45 40,70

2 м 20,18 0,37 1,28 0,37 3.84 24.39
ж 23,28 0,36 1.14 0,36 3,42 27.06

3 м 71,81 0,97 5.51 20,70 16,53 109.04
ж 77,34 1.11 4,82 22,40 14.46 114,17

4 м 66.81 0,65 5.68 13,70 17,04 97,55
ж 76,54 0,83 4.72 17,70 17,16 108.40

малко навлизания в рецесусите при варианти 1 и 2 и по-малко пропускане на рецесуси при варианти 3 и 4, но по-често пресичат ограничителните линии. За. мъжете ограничителните линии са по-слаб диференцировъчен фактор при разпределяемостта на вниманието, докато за жените по-слабият диференци- ровъчен фактор са рецесусите. Разликите между мъже и жени обаче навсякъде са статистически незначими, което ни дава основание да използваме за 
Лабиринт по Шапюи. Разпределение на 

грешките по зони (в %)

Таблица 2

R L

A-D Е-Н A-D Е-Н

1 м 47.13 52,87 58,72 41,281 ж 33.20 66,80 58,77 41,23

Q М 24,40 75.60 50,00 50,002 Ж 55,55 44.45 61.40 38,60

О М 27.09 72.91 37.63 62,37
ж 14,28 85,72 31.46 68.54

4 м 37,88 62,12 52,46 47.544 ж 39,28 60,72 50,54 49,46

норматив стойностите от сборната група (мъже и жени).Значението на разпределянето на грешките по зони се нуждае от по-нататъшно проучване. От табл. 2 се вижда, че общата тенденция е при по-го- лям размах на движението (зони Е-Н) да се допускат по-голям брой грешки тип R и по-малък брой грешки тип L. По-големият размах на движението е свързан с изискването разпределяемостта да се извърши на основата на по-голям обхват на вниманието. Такова изискване създава условия за излишно навлизане в рецесуси при варианти 1 и 2 и за пропускане на необходимото навлизане в рецесусите при варианти 3 и 4. Независимо от по-голямото поле за дейност грешките тип R преобладават. Намаляване



то иа грешките тип L, напротив, се благоприятства от по-широкото поле за дейност. При вариант 3 обаче, чиято инструкция предявява значително повишени изисквания спрямо разпределяемостта на вниманието, грешките тип L се увеличават значително.Получените резултати са основание да препоръчаме прилагането на лабиринта по Шапюи в четирите му варианта едновременно. По този начин за сравнително кратко време са извлича разнообразна информация за разпределяемостта на вниманието и изобщо за участието на вниманието в организацията на психичната адаптация. Разкриваните психологични закономерности могат да бъдат обект и на неврофизиологична интерпретация.С методиката „Пет лабиринта" изследвахме 202 студенти — 103 мъже и 99 жени. От табл. 3 се вижда, че и тук, както при лабиринта по Шапюи, по- голямата част от стойностите са по-ниски при мъжете. И тук жените допускат повече навлизания в рецесусите и по-малко пресичания на ограничителните линии, отколкото мъжете. И тук следователно ограничителните линии са по-слаб диференцировъчен фактор за мъжете. Но и тук не навсякъде има
Пет лабиринта. Средни аритметични

Таблица 3

Т R L Т+Р

A-D Е А-Е A-D Е А-Е A-D Е А-Е A-D Е А-Е

м 1
“ II

40,63
34,95

27.57
23.20

67,96
58.25

2,74
2,75

2,92
3,39

5.66
6.14

5,48
6.18

2,92
3,00

8,40
9,18

48,98
43,50

33.25
29,61

82,14
73.16

ж 1ж и 46,82
39.55

29,75
24,29

76,52
65,89

3.72
3.90

3.60
2,96

7.31
6,86

4.98
5.91

2,54
2,48

7.52
8.39

55,35
49.44

35.86
29.50

91.06
79,34

статистическа значимост на разликите между мъже и жени. Там, където ги има, статистически значимите разлики се дължат предимно на времето за изпълнение и на допусканите грешки в лабиринтите от А до D, т.е. в сравнително по-лесната част от цялостния тест. Следователно, ако искаме да получим по-точни данни за процеса на вработване, а оттук и за нарастването на ди- ференцировъчната способност като механизъм при разпределяемостта на вниманието, ние би следвало да използваме нормативи отделно за мъже и за жени. За извличане на информация от по-обобщен порядък бихме могли да прилагаме и нормативи от обединената група. Не бива да ни убягват и някои подробности. Например грешките тип R в сектор Е при второто подаване при мъжете нарастват, а при жените намаляват. Диференцировъчната способност към недопускане на този тип грешки при жените се засилва, а при мъжете отслабва. Това може да се дължи и на личностно отношение — засилване, респ. отслабване на ценностното отношение към значимостта на грешките тип R. Показателно е и нарастването на грешките тип L при второто подаване в секторите А-D както при мъжете, така и при жените. И двете групи очевидно придават по-голямо значение на скоростта, отколкото на



точността. Това би следвало да се счита за нормално очаквано. Отбелязваме този факт, тъй като при някои типове личности ценностният акцент се поставя върху точността.С методиката „Символно-цифров тест" бяха изследвани 140 студенти — 78 мъже и 62 жени. Стойностите на двата основни показателя са представени на табл. 4. Разликите между мъже и жени са статистически значими. Жените

т —75

Таблица 4
Символно-цифров тест. Средни аритметични

х —90

1 2 3
1

м 54,04 58,35 57,27
ж 59,65 63,48 61,79

м 129,81 118,59 122,31
ж 118,79 109,11 113.95

изпълняват целия тест за по-кратко време, а за 90 секунди нанасят повече знаци, т.е. те имат по-гъвкава превключваемост на вниманието, отколкото мъжете. Възможно е този факт да говори за по-голямо спокойствие на жените при монотонна отегчителна дейност. Показателна е и неравномерността на работното темпо — времето за нанасяне на една цифра в частта до 90-та секунда е по-кратко (средно 1,52 сек) от времето за нанасяне на една цифра при изпълнение на цялото задание (средно 1,58 сек). Следователно след 90-та секунда темпото се забавя. Този критерий е особено показателен и изпъква по-ярко при нарушения в динамиката на нервната дейност, предизвикани от някои заболявания.Като един от основните критерии при подбора на методиките за изследване на вниманието може да служи автоматизируемостта или неавтоматизи- руемостта на изпълнението. При символно-цифровия тест изпълнението лесно се автоматизира и поради това изискванията спрямо разпределяемостта са минимални. Това от своя страна е условие за по-ясна изява на превключ- ваемостта на вниманието. При лабиринтите изпълнението не се автоматизира, ИЛ постоянно следи за честите смени в условията на дейността, поради което се предявяват повишени изисквания спрямо разпределяемостта на вниманието. Това ни дава основание да приемем, че основното свойство, което лабиринтите разкриват, е тъкмо разпределяемостта на вниманието.Относно механизмите на разпределяемостта на вниманието имаме следните съображения. При възприемането на структурните елементи на лабиринта и при движението на ръката в процеса на изпълнението възникват диферен- цировъчни импулси и диференцировъчно потискане от голям брой ориентировъчни точки. Физиологически следователно се осъществява голямо количество диференцировки, осигуряващи съгласуване между възприемането на информацията от елементите на лабиринта и движението на ръката. Психологически на тези диференцировки съответства разпределяемост на вниманието. Разпределението, осигурявано от диференцировъчните импулси, се осъществява динамично. Този процес е съществен компонент от организацията на дейността, респ. организацията на психичната адаптация. При това като коректор постоянно действа обратната връзка между дейността и очаквания резултат. Обратната връзка действа дори в твърде кратки интервали от време: ъгълът, завоят, точките на ограничителните линии се възприемат части от секундата преди да се достигне до тях и възможната грешка трябва да бъде сигнал за предстоящо несъответствие между дейността и очаквания резултат. Адекватно включената обратна връзка осигурява адекватен ре



зултат. При условия, които затрудняват вниманието (обективни фактори или променен терен, напр. при умора или при болест), включването на обратната връзка е затруднено, често се наблюдава дори блокирането й и поради това изпълнението става забавено (несвоевременно), непълно (несъразмерно) или изопачено (несъответно). Изпълнението на обсъжданите тук методики ни пред лага информация за тези механизми. В най-обобщен вид тази информации може да бъде представена посредством изчисляване на успеваемостта чрез посочените на съответните места формули. В нашата практика ние преценя ваме успеваемостта по шестстепенна скала (К. Мечков, 1978): I степен (норма) — над 84%, II степен (леко снижение ) — от 68 до 83%, III степен (уме рено снижение) — от 51 до 67%, IV степен (значително снижение) — от 84 до 50%; V степен (тежко нарушение) — от 18 до 33%, и VI степен (много теж ко нарушение) — от 0 до 17%.И накрая нека напомним, че всяка дейност се опосредства от личност, от нейната структура и минал опит, от нейната детерминираност и много странна изява. Етозащо с предлаганите методики, при насочено наблюдейш', могат да бъдат преценявани и по-интегрални качества на личността — съоб разителност, критичност, ценностна насоченост, емоционални, волеви и май- талитетни черти на характера и др., които наблюдателният екзаменатор може да разкрива и дори да ги направи обект на целенасочено проучване.
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THREE METHODS FOR INVESTIGATION OF ATTENTION

K. MechkovA hierarchical conception of the attention and three methods for investigation of its highest levels are presented: one method for switching over — the “Symbol-digit test”, and two methods for the ability of distribution of the attention — the “Labyrinth after Chapuis” and the “Five labyrinths”. These three methods can be used in many fields of applied psychology for both practical and theoretical purposes. The subjects investigated in this study were healthy persons — students. Three main results are presented by the author, as well as the differences between men and women on the main criteria for assessment. Differential impulses and feedback adequacy are considered as possible mechanisms of the distribution of attention. A six-point scale for assessment of the achievement is also presented.
СИСТЕМА ОТ ПРОГРАМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА ЧР1 3 й | g ^ЕЛЕКТРОННО УСТРОЙСТВО

БОЙКО НИКОЛОВ, ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВИзследването на движенията в областта на психологията (трудова, спорт на, възрастова) се е наложило сравнително най-рано. Съвременната техника, навлизайки в експерименталната психология, позволява да се усъвършене'1 ват средствата и методите за изследване.



В настоящото съобщение ще предоставим усъвършенстван метод за изследване на движенията чрез система от програми, заложени в електронно устройство и тепинг-тест.Тепинг-тестът се е използвал единствено за измерване скоростта на движенията. Първоначално формата за осъществяване на този тест е била твърде елементарна и несъвършена. От изследваното лице се иска за предварително определено време да чука колкото се може по-бързо с подострения край на молив върху бял лист хартия. Чрез преброяване на отбелязаните точки изследователят може да установи какъв е обемът на извършената работа, а от него чрез изчисления бимогла да се получи скоростта на самото движение. Правени са опити за усъвършенстване чрез включване на морзов ключ към кимограф (3).Дейността на изследваното лице, състояща се от почукване върху мор- зовия ключ, се регистрира от писец върху лента на кимографа. Чрез така очертаната крива може да се съди не само за скоростта, но и за ритмичността на движенията. Въпреки явното подобрение, така приложеният тепинг-тест изисква доста допълнителна активна намеса на изследователя при обработката на резултатите. Този момент от експеримента крие големи възможности за субективизъм при тяхното интерпретиране.С тепинг-тест (метод на почукванията) Е. П. Илин изучава силата на нервната система в спортната психология.1 Независимо от обстоятелството, че скоростта на движенията се регистрира с помощта на графическия способ (изследваният почуква с молив върху лист хартия), се установяват точни критерии за оценка на параметрите сила-слабост (2). Е. П. Илин доказва, че диагностиката на свойствата на нервната система с тепинг-тест притежава редица положителни страни и предимства в сравнение с други използвани методики от известни автори (рефлексометрйчни методики на Л. И. Копито- ва, В. И. Рождественская, А. Стреляу, В. Д. Небилицин „Градиент на силата“ и др.). Наблюдава се ясно изразена корелационна зависимост между показателите на тепинга и посочените методики (1).

1 В България изследвания в тази насока са правени от Ф. Генов

Новата модификация на тепинг-теста, разработена и произведена от Института за психодиагностична апаратура и тестове в гр. Братислава — ЧССР, разкрива възможност за прилагане на някои програми за изследване на движенията. Той се състои от електронно програмно устройство, реакционен панел с две метални остриета и свързващи кабели. Електронното програмно устройство служи за избор на програма, за залагане в паметта на необходимите времеконстанти и отчитане броя на допирите в съответния кръг (в зависимост от програмата и инструкцията).



На снимка 1 е показана лицевата част на апарата с обяснение на основните технически характеристики.
(1, 2,) деветместен индикатор: 1 — указател за времетраене на изпита (01—099 сек);
2 и 3 — „PASMO 1“ и „PASMO 2“ (област 1 и област 2) — указатели за отчитане броя 

на допиране в малкия и големия кръг в зависимост от избраните програми (от 1 до 999 
допира);

4 — бутон „!д°—1' — избор на входните импулси за часови данни за времетраене на 
изпита;

а) при включен бутон (положение 10°) импулсите са с дължина 1 сек и часовникът от
мерва времето с точност до 1 сек.

б) при изключен бутон (положение 10-1) импулсите са с дължина 0,1 сек.
5 — бутон „LEVA“ — служи за избор на трета програма;
6 —бутон „1—2; 1—3“ — служи за избор на посоката на ударите върху реакционния 

панел:
а ) при включен бутон (положение 1—2) апаратът отчита броя на допирите по посока 

на часовниковата стрелка;
б ) при изключен бутон (положение 1—3) апаратът отчита броя на допирите по посока, 

обратна на часовниковата стрелка.
7 — бутон „START“ — начало на изпита;
8 — бутон „STOP“ — за прекъсване на изпита по желание или по необходимост;
9 — бутон „NUL“ — за нулиране на цифровия индикатор. Извършва се задължително 

при всяко стартиране или настройка на уреда;
10 — бутон „PASMO 1“ — „PASMO 2“ (област 2):
а) при включен бутон (положение „PASMO 1“) на цифроння показател „PASMO 1“ 

се отчита броят на допирите в малкия кръг, а на „PASMO 2“ — броят на допирите в пръ
стена между концентричните окръжности;

б) при изключен бутон (положение „PASMO 2“) на цифровия показател „PASMO 1“ 
се отчита броят на допирите в пръстена, ограничен от двете концентрични окръжности, 
а на цифровия указател „PASMO 2“ — броят на грешките при промяна на посоката на 
чукане.

11 — бутон „SIT“ служи за подаване на напрежение в апарата. При включен бутон 
цифровият индикатор светва;

12 — бутон „MR“ (залагане в паметта) — служи за избор на часовите константи за 
времетраене на изпита;

13 — бутон ”р“ (памет-работа):
а) при включен бутон (положение памет) с помощта на бутон „MR“ в паметта се залагат 

часовите константи за времетраене на изпита; светещата точка, която се появява след 
включване на бутона, показва моментното положение на регистъра на паметта;

б) при изключено положение апаратът е в режим на работа.
14 — бутон ”р2 :
а) при включен бутон (положение „Р1“) апаратът работи по първа програма;
б) при изключен бутон (положение „Р2“) апаратът работи по втора програма.
15 — ръкохватка за пренасяне.На снимка 2 реакционният панел е показан в изправено положение. По време на експеримент той лежи върху четирите си крачета.
1 — метален капак на реакционния панел (3/200/300 мм); 2 — гнездо за букси; 3— 

букси; 4 — кабели (L=80 см) — захванати към ръкохватките със стопорен болт; 5 — ръко
хватки; 6 — метални остриета, свързани чрез резба с ръкохватките; 7 — постоянно свър
зан с реакционния панел кабел (L = 300 см); 8 — куплунг с двадесет извода за свързване 
с командния уред; 9 — метални кръгове — полета за действие по зададена инструкция.Апаратът позволява да се ползват няколко програми.При нулева програма се дава възможност да се изследва скоростта на простата двигателна дейност. По зададена инструкция изследваното лице трябва да чука колкото се може по-бързо върху неограничените полета от капака на реакционния панел с едно от двете метални остриета. Времето на действие е предварително определено от експериментатора и е заложено в
4 Психология, бр. 4/87 г. 49



паметта на апарата. Броят на допирите по капака се отчита от цифровия указател „PASMO 1“, а попадналите в някои от страничните полета не се отчитат изобщо. След натискане на бутона „Старт“ апаратът предупреждава със звуков сигнал за началото на изпита. След изтичане на определеното време апаратът оповестява края пак със звуков сигнал и автоматично спира.Първа програмадава възможност да се установи не само скоростта, но и точността на простата двигателна дейност. Изследването лице по инструкция трябва да чука с едно от металните остриета колкото семоже по- бързо за определено време в който и да е от малките кръгове на реакционния панел. Попаденията извън малкия кръг (в пръстена) се считат за грешки. Допирите извън концентричните окръжности не се отчитат. След изтичане на определеното време апаратът автоматически спира, като отчита на цифровия указател „PASMO 1“ броя на допирите в малкия кръг, а на указателя „PASMO 2“—допирите извън него.Втора програма дава възможност да се разшири дейността на изследваното лице, като се използват трите полета на реакционния панел. По зададена инструкция изследваният трябва да чука с едно от металните остриета колкото се може по-бързо и последователно в малките кръгове на трите метални полета в посока на часовниковата стрелка или обратно. Броят на допирите в малкия кръг се отчита в цифровия показател „PASMO 1“, а броят на допирите в пръстена — от указателя „PASMO 2“.Смяната на посоката на чукане, както и повторното почукване в един и същ кръг се отчита от цифровия показател „PASMO 2“, като апаратът предупреждава за грешка със звуков сигнал. Броят на допирите от металната плоскост (извън концентричните окръжности) не се отчита от апарата.Докато при първа и втора програма изследваното лице работи само с едно от металните остриета, при трета програма има възможност дейността да се разшири. Изследваният по предварителна инструкция трябва да чука колкото се може по-бързо и едновременно с двете метални остриета по две съседни полета на реакционния панел. Броят на допирите от едно метално острие (лява ръка), независимо от това дали са в малкия кръг или в пръстена, се отчита от цифровия показател „PASMO 1“, а броят на допирите от другото острие (дясна ръка) — от указателя „PASMO 2“. Броят на допирите по металната плоскост извън концентричните окръжности не се отчита от апарата. След изтичане на заложеното време апаратът автоматично спира, като предупреждава за края със звуков сигнал.Актуална задача на съвременната психология, свързана с проблемите както на отделните направления, така и на проблема за училищното и професионалното ориентиране и подбор, е да се изследват психомоторните особености на човека. Дейността (трудова, спортна, учебно-техническа) не само зависи, но и до голяма степен може да се предвиди от характера на движенията, от тяхната бързина и точност, от темпото и ритмичността им във времето 
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и пространството. Изучаването на движенията като отговор, като изработена реакция на сложен комплекс от дразнители, изисква познаване и на физическата им характеристика.Диагностичната практика поставя задачи, свързани с повишаване функционалните възможности на тепинта като надеждна методика за установяване свойствата на нервната система (сила-слабост) като точен показател в психофизиологията на индивидуалните различия, проблемите на работоспособността, умората и училищната хигиена. Успешното решаване на тази задача се осъществява с помощта на изработения по технико-икономическо задание за Лабораторията по психология при ВПИ — Благоевград комплекс от 12 различни методики за психофизиологически изследвания. Една от тях е подобрен вариант на тепинг-теста. Реализира се чрез микропроцесорно устройство, представляващо пулт на оператора, интерфейсен модул и реакционен панел.Функционалните възможности на апарата позволяват да се проследят не само скоростта и точността, но и ритмичността на движенията, осъществявани от ръката по предварително зададена инструкция. В пулта на оператора е заложена програма за обработка на резултатите. Общото време за изследване е разделено на шест равни отрязъка. Времето за изследване може предварително да се избира от експериментатора в диапазона от 60 до 300 секунди. Резултатите от изследването се регистрират в микропроцесорното устройство, автоматично се извършва тяхната обработка и чрез самопишеща система се отпечатват в протоколна лента. Протоколът от изследването съдържа следните показатели: количество реакции за време от tx до t6, коефициент за неравномерност кб, където:кх —• брой на допирите през интервал от време tj, к2 — брой на допирите през интервал от време te к — брой на допирите за целия интервал от изследване to6uioТепинг-тестът, усъвършенстван и модифициран, дава възможност да се проследят формирането и развитието на двигателни качества (бързина, ловкост, сила, издръжливост, точност, ритмичност) и да се изучават основните свойства на движенията, определящи се от силата, скоростта, темпа, ритъма, продължителността и координацията.
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A SYSTEM OF PROGRAMMES FOR STUDYING MOVEMENTS BY USE 

OF AN ELECTRONIC DEVICE
P. Nikolov, L. KrustevOn the basis of a new modification of the tepping-test developed in Bratislava, an electronic unit is worked out for introducing of a number of programmes for investigation of movements with a machine data processing, respectively. The advantages of this unit in comparison with the standart devices for investigation of movements are pointed out.
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НАДЕЖДНОСТ И ВАЛИДНОСТ НА ПСИХОМЕТРИЧНА СКАЛА ЗА 
ДЕПРЕСИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

АТ. ШИШКОВ, Д. ТЕРЗИЕВ. Р. БОЖИЛОВАСъздаването на инструментариум за изследване на депресията в детска възраст среща редица трудности поради различията в симптоматиката, зависеща от възрастовия интервал, невъзможността на по-малките деца да вербализират добре изживяванията си и да четат и преди всичко поради отсъствието на единно схващане за формите на изява на детската депресия. Изградените в последните години диагностични критерии за депресия в детска възраст (2, 6, 8) вече дават възможност за използване на психо- метрични методики, включващи оценъчни (5) и самооценъчни (4) скали. Тяхното утвърждаване обаче изисква продължително експериментиране и проверка на експлоративността им.Настоящата работа си поставя за задача да проучи някои аспекти на надеждността и валидността на български превод на оценъчната скала за депресия на Poznanski — Cook — Caroil (5) с оглед приложимостта й в наши условия.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СКАЛАТАОценъчната скала за депресия в детска възраст (CDRS) на Poznanski- Cook-Carroll е предназначена за възрастовия интервал 6—-12 години. Замислена е по аналогичен начин на Hamilton Depression Rating Scale, скала за оценка на деприсията при възрастните. Включва 15 айтема, с операционални де-

Приложение
СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА ДЕПРЕСИЯ ПРИ ДЕЦА 

(от 6 до 12-год. възраст) 
POZNANSKI — COOK — CARROLL

Име............................................................................................................................
Възраст....................................
Пол: 1 — жена

2 — мъж
Дата на изследването ..............................................................................................................
Поредно изследване

1. Начално
2. След две седмици
3. След 6 седмици
4. След 6 месеца

Източници на информацията:
Интервю: 1) с детето

2) с родителите
3) с учители
4) с възпитатели

I. Депресивно настроение (0—5). Афектът може да бъде провокиран или 
сподавен (потиснат). Той може да проличи в невербалното поведение — лицев израз, очен 
контакт, положение на тялото. Детето може да вербализира, но може и да не вербализира 
чувството на потиснатост.

0 — без информация.
1 — определено няма потиснатост — лицевото изражение и гласът се оживяват през 

време на интервюто;
2 — несигурна потиснатост по време на интервюто с известна загуба на спонтанност 

(непринуденост);
3 — почти изцяло загуба на непринуденост. Детето изглежда нещастно по време на 

част от интервюто. Може все още да се усмихне, когато му се отвлече вниманието със стра
нична по-забавна тематика;
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4 — умерена афективна потиснатост. По-време на по-голямата част от интервюто или 
по време на продължителни периоди изглежда нещастно;

5 — детето изглежда безкрайно тъжно (потиснато), без ни най-малка вербална кон- 
тактност през време на интервюто.
П.Плачливост (0—3) — Информацията се събира обикновено от родителите, учи
телите и понякога от детето.

0 — без информация
1 — нормално за възрастта
2 — изпада по-често в ревливи състояния от нормата
3 — плаче непрекъснато •— много повече от типичното за възрастта или при външна 

провокация.
III. Самоуважение (0—5) — децата на 6—7 години се описват доста конкретно, 
на 9—10 год. започват да изопачават (извъртат) нещата, когато ги описват. Забелязва се 
афективна тоналност при детските отговори. Несъответната вина се измерва с 3 или 4.

0 — без информация;
1 — детето се описва повече положително;
2 — несигурни (съмнителни) данни за намалено самоуважение;
3 — детето се описва, като използва термини, представящи го както в положителна, 

така и в отрицателна светлина;
4 — детето използва едновременно негативни и позитивни термини с превалиране на 

негативните атрибути или, ако е разбрало идеята, дава малко саркастични отговори;
5 — детето се описва пренебрежително (подценяващо), наричайки се с обидни думи 

или изцяло избягвайки въпросите, разглеждащи неговата концепция, въображение или 
себеуважение.
IV. Представа за болест (0—4)

0—без информация;
1 — няма изявена;
2 — има някои болестни мисли, изцяло свързани с едно действително болестно със

тояние, прекарано напоследък.
V. С у и ц и д н о с т или с у и ц и д н и мисли (0—5)

0 — без информация
1 — няма
2 — има суицидни мисли винаги, когато е ядосано
3 — често и спонтанно му се явяват суицидни мисли
4 — мисли за смъртта и определя методите, с които ще се самоубие, или, ако е мно

го потиснато, не разкрива подобни мисли (отрича, че мисли за смъртта);
5 — суицидни опити в последния месец или многократни опити, започнали отдавна. 

VI. Раздразнителност (0—5) — информацията обикновено се събира от ро
дителите, медицинските сестри, от директно наблюдение и т.н. което може да се изрази 
чрез хленчене, предизвикателно държание, нагласа за рязко отреагиране (избухване) или 
друга директна намеса с враждебност и гняв (яд). Измерва се честотата на раздразнител
ното поведение. Някои деца могат да имат раздразнително поведение — да хленчат и по 
време на интервюто.

0 — без информация;
1 — нормална раздразнителност;
2 — отвреме навреме (понякога), малко повече от нормалната раздразнителност;
3 — епизодичо явяваща се раздразнителност;
4 — честа раздразнителност;
5 — непрекъсната раздразнителност.

VII. Училищно функциониране (0—5) — трябва да се прецени сегаш
ната функция в съпоставка с обикновената или очакваната функция. Очакваната функ
ция трябва да се прецени на основа на интелигентността на детето, специфичните труд
ности за обучение, културата и очакванията на семейството.

0 — без информация;
1 — изпълнение на очакваното равнище или малко по-високо;
3 — „не работи съответно на капацитета са“ или напоследък е дезинтересиран към учи

лищната работа с минимално смущение при представянето;
4 — работи слабо по повечето предмети или са налице данни за едно голямо затрудне

ние при представянето;
5 — невъзможност за продуктивна работа около времето на изследването.

VIII. Капацитет на забавление (0—5) — Имат се предвид извънучиищ-
ните интереси и хобита.

0 — без информация;



I — хобито и интересите на детето съответстват па възрастта, личността и средата. 
Неподдаваща се на оценка промяна по време на болестта;

2 — детето има хоби и интереси извън училище, не е пасивен. Показва интереси, но 
5ез ентуасиазъм;

3 — детето се отекчава лесно. Често се оплаква, че няма какво да прави или има хоби 
I показва интереси, несъответни за децата;

4 — активността му като че е лишена от мотивация, без интерес и ентусиазъм;
5 — детето не проявява инициатива за включване в някаква дейност. Има тенденция 

;а наблюдава пасивно другите или телевизия. Нуждае се от подтикване и убеждение от- 
ън, за да се заеме с някаква дейност.
X. Социална изолация (0—5)

0 — без информация;
1 — поддържа приятелски връзки с връстниците си в училището и вкъщи или никога 

е е имал само с връстниците си свързаност;
2 —детето споменава няколко приятели, към които има слаба привързаност или има 

—2 приятеля, но не може да се включи в по-голяма група връстници;
3 — детето сменя от активно поддържане на връзки към пасивна роля, чакайки дру- 

нте да го въвличат в приятелство. Повече наблюдава, без да участва активно в групите;
4 — детето често прекъсва възможностите си за свързване с другите деца;
5 — детето не се свързва с другите деца. Твърди, че няма приятели или активно 

гблъсква приятелите си и всяко непознато дете.
. Контактност (комуникативна изразеност (0—3) — трябва да 
сравнява с първоначалната възможност за словесен контакт.Измерват се количеството 

качеството на вербалния материал. И освен това трябва да се има предвид културата и 
[телигентността на детето при интервюирането.

0 — без информация;
1 — нормална;
2 — несигурна. Монотонен глас, средно забавяне при отговор на въпросите. Дава ед- 

словни или кратки отговори през цялото интервюиране;
3 — умерено изразено. Също както при депресивното настроение настъпва забавяне 

отговорите и пролонгиране на интервюто. Освен редукция на вербалното съдържание 
же да е налице и обедняване на лицевата изразност.
[.Сън (0—3) — Тази информация за детското интервю е най-сигурна.

0 — няма информация;
1 — няма трудности или много рядко има трудности, свързани със съня;
2 — слабо изразени по честота трудности, свързани със съня, за които съобщават 

гето и (или) родителите;
3 — умерено (средно) изразени трудности със съня почти всяка нощ. Поради сънната 

гревация детето изглежда изморено.
Ако са налице трудности със съня, могат да се подредят така:
0 — без информация (без оплаквания);
1 — инициални (начални);
2 — средно изразени;
3 — ранни сутрешни събуждания.

I. Трудности с храненето (0—3)
0 — без информация;
1 — без проблеми;
2 — слабо изразени. Майката се оплаква от промяна по отношение на храненето или 

деля непрекъснат проблем с храненето, също и от намаляване и избиране на храна или 
згледно ядене;

3 — средно изразено. По-изразени разстройства, свързани с храненето, често съпро- 
ено с отслабване или умерено затлъстяване при тези, които се хранят много. Може да 
де и скрива храна или да показва още по-особени (чудновати) начини, като хранене 
□н от боклуджийските кофи. Невъзможност да следва една необходима медицинска 
■а, предписана от лекар.
I. Честота на телесните оплаквания (0—4). Децата могат да се 
акват от стомашни болки, главоболие или друга телесна болка. Трябва да се измери 
отата. Родителите и медицинските сестри са най-сигурният източник.
0 — без информация;
1 — без оплаквания;
2 — отвреме навреме се оплаква и лесно се успокоява;
3 често се оплаква, но може да бъде отвлечено вниманието му или успокоено. На



пример при училищни фобии симптоматиката изчезва, когато детето си остане вкъщи след 
училище:

4 — Ангажирано е с болката и не се заема с друга дейност
XIV. Общо соматични (0—3)

0 — без информация;
1 — нормално;
2 — оплаква се отвреме навреме от отпадналост;
3 — често се оплаква, че е изморено, че не може да се забавлява (не може да извършва 

неща, които да го забавляват);
XV. Хипоактивност (0—3)

0 — без информация;
1 — активност на обикновено ниво;
2 — минимално намаляване на активността;
3 — говорене, походка и придвижване забавено по време на игра

XVI. Обръщане на афекта (0—2)
0 — без информация
1 — няма
2 — имафиниции към всеки от тях. Всеки айтем притежава от 3 до 6 субкатегории с увеличаваща се патологична изразеност и допринася от 0 до 5 точки към об- цата сума на скалата. При оценката на всеки от айтемите могат да се използват много източници на информация—дете, родители и учители, възпитатели и т.н., което е основно изискване към изследването на децата с психични проблеми. Основната задача на CDRS е да оцени степента на изразеност на депресията при детето и нейната промяна с времето — спонтанна или под въздействие на лечебните мерки — (вж приложението).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКАПри превода на скалата на български език е използван обратен превод, който е одобрен от втори специалист и от психиатър независимо един от друг.При проучването на скалата са изследвани две групи деца — клинична и контролна.Контролната група включва 230 деца (108 момчета и 122 момичета, на възраст 7—13 год., средно — 10—12 год.), ученици от едно софийско училище. При тези деца, подбрани по принципа на „достъпността“ (3), е било възможно получаването на допълнителна информация от родителите и учителите им. Изследването е извършено от екип детски психиатри и психолози след предварително обучение за работа със скалата.Клиничната група (32 деца, 15 момчета и 17 момичета, на възраст от 7 до 12 год., средно — 9,6 год.) включва деца, лекувани в Детска психиатрична клиника в София, последователно постъпили в края на 1985 и началото на 1986 год. При подбора им са използвани следните критерии: 1) възраст — 7— 12 год. (шестгодишните не са включени поради малкия им брой); 2) готовност и възможност за сътрудничество от страна на родителите; 3) престой в клиниката, не по-малък от една седмица (за получаване на информация и от медицинските сестри и възпитателите); 4) отсъствие на работна диагноза шизофрения или олигофрения. Всяко от подбраните по този начин деца е интервюирано в присъствието на двама изследващи (А. Ш. и Д. Т.). След приключване на интервюто и запознаване с допълнителната информация скалата е попълвана поотделно и независимо от двамата изследващи. Допълнително за всяко дете всеки от тях е поставял експертна оценка за наличие и изразеност на депресия по следната скала — 0, депресия липсва, 1 — малко вероятна, 2 — вероятна, 3 — сигурна, леко изразена, 4 — умерено изразена,



5 — силно изразена. От трети изследващ (Р. Б.) децата са изследвани с диагностичните критерии за депресия в детска възраст на W. A. Wainberg (8).При проучването е приложен психометрично-експериментален клиничен и статистико-аналитичен метод. На базата на контролната (училищната) група са определени кривите на разпределение на общата сума на скалата, основната тенденция и чрез ANOVA е проучено влиянието на факторите пол и възраст върху общата сума. Осъществена е проверка за надеждност чрез разделяне на две половини и Split—half (четни срещу начетни айтеми — Split-half even-odd и първа срещу втора половина айтеми — Split-half first (second-half).На базата на клиничната група е извършено: 1) проучване на валидността (criterion — related) чрез съпоставяне на общата сума на всеки изследващ и експертната оценка за депресия на другия изследващ (както при 5), чрез сравняване на средната обща сума (средноаритметично на двамата изследващи) на депресивната група според критериите на Wainberg деца с тази на недепресивните според същите критерии и чрез сравняване на общите суми на скалите в двете контрастни групи (3) деца — клинична и контролна; 2) определяне на корелацията на всеки айтем с общата сума на скалата.
Р Е 3|У Л Т А Т}ИПри изследването на контролната група средната стойност на общата сума на скалата е х= 18,60 при стандартно отклонение (Sx)=3,66, медиана (Ме) = 18,31 и мода=16.Данните от Split-half са съответно: r even/odd=.61 Р<001 и г first half/ second half=.56, P<.001.При проучване влиянието на факторите пол и възраст върху общата сума за скалата се намери: F пол (5,99) =

Таблица 1 
корелации между общите суми (О. С.) и 
гкспертните оценки (Е. О.) за депресия на 

двамата изследващи

Втори Е. О. Втори О. С.

Първи Е. О. .87 .69
Първи О. С. .72 .90

1,94, Р>.05 и F възраст (5,99) = 0.Р>.05Резултатите от проучването на клиничната група са дадени в табл. 1, в която са представени корелациите между общата сума и експертните оценки за депресия на двамата изследващи.При изследване на разликите в средните общи суми на скалата на депресивните (N=6) и недепресивните (N=26) според диагностичните критерии (за всяко дете е взета среднатаритметична на двамата изследващи обща сума (t=3,59, Р<.01). При срав- яване на средните общи суми на клиничната и контролната група — t= .05, Р<.001. Корелациите на отделните айтеми и общата сума на скалата а представени на табл. 2.
ОВСЪ{ЖДА Н ЕПолучената при изследването на контролната група крива на разпре- гление е с положителна (лява) асиметрия — Мо<Ме—<х (1), което съв- зда с вероятностния модел на преобладаване на деца с „ниска депресивност в )нтродната група. Следователно скалата измерва сравнително рядко сре-



Таблици 2

Корелации между отделните айтеми с общата сума на CDRS (клинична група № 32)

Айтем
Първи изследващ Втори изследващ

г Р г Р

Депресивно настроение . 58 <• 001 . 60 <. 001
Плач . 19 >. 05 . 55 <• 01
Себеуважение . 51 <■ 01 . 69 <• 001
Мисли за болест . 28 >. 05 . 28 >. 05
Мисли за суицид . 34 >. 05 . 28 >. 05
Раздразн и телност . 03 >. 05 . 09 >. 05
Работа в училище . 64 <. 001 .55 <• 01
Способност за забавление . 55 <•01 .53 <•01
Изолиране . 55 <• 01 .62 <•001
Комуникативна изразност . 66 С. 001 . 55 <• 01
Сън . 72 <• 001 . 17 >. 05
Разстройство в начина на хранене .63 <• 001 . 56 <• 001
Чести телесни оплаквания . 28 >. 05 . 42 <• 05
Общо телесни . 31 >. 05 . 17 >. 05
Намаляване на активността . 66 <• 001 . 45 <• 05

щано сред здравите деца състояние (в интервала над x4-2.Sx попадат 4,35% от децата).Данните от Split-half показват задоволителна вътрешна консистентност на скалата.Полът и възрастта не оказват съществено влияние на общата сума, което съвпада с данните на V. Kovacs (4) от проучването на създадената от нея са- мооценъчна скала за възрастта 8—13 год.Корелациите между общата сума и експертната оценка за депресия на двамата изследващи са значими. Значими са и намерените разлики в общите суми на скалата при депресивни и недепресивни, както и при съпоставката на децата от масовото училище с хоспитализираните в психиатричната клиника.Скалата е чувствителна към нарастване степента на депресивност и разграничаване на здравите от психично болните, както и вероятно депресивните от останалата популация с психични заболявания деца, взети като цяло. Неизяснен остава обаче въпросът дали тя разграничава депресивната психоза като нозологична единица от останалите психични разстройства (които могат да повдигнат оценката на отделни айтеми) и доколко може да разграничи близки по проява диагностични рубрики като например „депресивни“ от „тревожни“ състояния. Резултатите от нашия клиничен материал, при който преобладават деца с минимална мозъчна дисфункция, моносимптомни неврози и епилепсии с психични прояви говори повече против тази възможност (табл. 2). Ето защо скалата (както и други подобни скали) вероятно не би могла да бъде диагностично средство. Но при веднъж уточнена диагноза тя може да се използва за определяне степента на депресивност и влиянието па различни фактори върху нейната динамика и ефективност от проведени лечебни интервенции.
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RELIABILITY AND VALIDITY OF A PSYCHOMETRIC SCALE FOR 
DEPRESSION IN CHILDREN

A. Shishkov, D. Tersiev, R. BozhilovaSome aspects of the reliability and validity of the scale of P. Poz- anski, S. Cook and B. Carrol 1 for depression in children at the age of to 12 are studied. Two groups of children are investigated — a school roup of 230 subjects and a clinic group of 32 subjects. The criteria of alidity used were: expert assessment and diagnostic criteria for depres- on in children age. The results obtained showed a significant consis- incy between assessments in regard both of the total sum of the scale nd of the values given by the experts. The total sum of the scale was gnificantly higher for the children of the clinical as compared with le control group and for depressive as compared wih non-depressive lildren, as well as in positive correlation with the values given by le experts in the assessment for depression. There were no significant re and sex differences in the total sums of the scale. Its discriminant incion (its specificity) with regard to other psychic disturbances in lildren age, which were of a near phenomenology, needs further stu- ies.



Нашите юбиляри

Проф. д-р ГЕОРГИ ЙОЛОВ НА 60 ГОДИНИ

Казват, че човек е на толкова години, на колкото се чувствува и имам впечатление, че тъкмо за проф. д-р Георги Йолов това е съвсем вярно. Не е необходимо да бъде специално представен, за да се засили това впечатление. За многото, които го познават, Г. Йолов е жизнен и енергичен човек, винаги търсещ житейски правдивото, вместо да вярва на зримото, с усет към оригиналното, който възпира от тривиалност, ко- гато е израз на нестареещ творчески .дух. Той младее и го прави с онази смесица от сериозност и духовитост, която често не се вмества в представите за академичния учен. И понеже стана дума за образа на учения, ще ми се да подчертая, че това, което проф. Г. Йолов във всеки случай не е, е кабинетният учен. Иначе е трудно обясним характерният за него поглед към динамичното и противоре

чивото, а често пъти и изненадващото в човешкото поведение, усетът, който с находчиви търсения той разви до свое амплоа в социалната психология. Нужни са не учебникарски схеми и теоретични илюзии, а вярното око и реализмът на един наблюдаващ отблизо живота психолог, за да се навлезе под повърхността и да се прозре нещо повече в уникалните обстоятелства, преживявания и действия, които сме свикнали да изчерпваме просто с думата ситуация. Може би именно лекотата, с която една повече статична, отколкото обърната към динамиката психология се мъчи да обхване необхватното и пропуска като несъществени толкова иначе показателни за съвременния човек факти, прояви и събития от неговия живот, е зародила още в началото на творческия път на Г. Йолов онова съмнение, което го тласка по-късно в продължителни и най-разнообразни проучвания. Началните крачки по този път той прави като преподавател във Военната академия „Г. С. Раковски“, където се съсредоточава върху психичната устойчивост на войника и неговото поведение в сложни и опасни условия. И вместо да ограничи своя поглед в рамките на военната специфика на проблемите, Г. Йолов по твърде цивилен начин съзира в тях именно онова, което има принципно значение за изучаване поведението на човека в конкретна и сложна ситуация. Когато пред 1968 г. започва да преподава социална психология в Софийския университет, неговите лекции определено гравитират към динамичното и ситуативно обусловеното в преживяването и поведението



постепенно този център подчинява сновната материя на курса по со- иална психология. По това време зй пристъпва и към по-задълбочени мширични проучвания с метода на ритичните ситуации, най-крупното г които и напълно в духа на модер- ата социална психология е изслед- ането върху готовността на младеете за защита на родината. С кни- ата си „Критичните ситуации и ма- )вата психика“ (1973) Г. Полов ве- ; поднася систематизирано своите ззгледи върху особеностите на по- щението в обичайни и в критични ггуации и, така да се каже, дава |шциален живот на тази пробле- атика в българската книжнина по >циална психология. Но докато та- I книга отделя равностойно вни- ание и на индивидуалното, и на асовото в критични условия, него- ата втора книга „Личността в кри- ачни ситуации“ (1975) открива стре- ажа към задълбочено индивидуално- шхологично третиране на пробле- ате. С по-пълното обхващане на су- ктивните преживявания и меха- 1зми на регулация на поведението разширява и предметният обхват i сложните ситуации. Задълбоча- нето във феноменологията и разтриването на теоретичната рамка пъква изследващата книга „Опас- ст и психична промяна“ (1981). ж в контекста на психичната просна Г. Полов намира място и на -глобалните проблеми в живота съвременния човек, породени от учно-техническия прогрес и сред- зата за масова информация.В света на сложните и критич- те ситуации Г. Полов навлиза само теоретично, не дори тради- онно изследователски, а буквално яко, с един стил, който не би мо- п да се нарече по друг начин освен го непосредствено улавяне на съ- гието. Проучванията на място на омишлени аварии, транспортни ка

тастрофи, природни бедствия, спортни събития и екцеси и други необичайни ситуации, към които повечето психолози имат отношение на обикновени граждани, за него имат значение на уникални възможности за снемане на факти и научен анализ, които човек, посветил се именно на необичайното, не би трябвало да пропуска. Вече с група от сътрудници Г. Полов провежда мащабно изследване върху психологическите последици от земетресението през 1977 г. и с излязлата под негова редакция книга „Земетресението и амплитудите на психиката“ (1977) насочва вниманието към въпросите за поведението на човека и масите при това нерядко за нашата страна природно явление. В продължение на 10 години, от които най-пресни са събитията около земетресението в Стражица, Г. Полов съчетава научните проучвания с пряко практическо подпомагане на институциите, ангажирани с преодоляване на последствията от природните бедствия,Годините на натрупване на наблюдения и факти и най-вече съзряването на една надеждна теоретична рамка за анализ логично намират- обобщение в докторската дисертация на проф. Г. Полов върху необичайните ситуации и ситуативните особености на психиката (1983). И ако по-предишните публикации по- пряко се занимават с конкретното събитие, с едни или други форми на. поведение, то тук на преден план е изведен въпросът за ситуативния подход и неговата методология като- една от насоките на развитие на съвременната психология.С привичния си усет към нещата от живота на нашия съвременник Г. Полов пристъпва и към една друга, вече житейска ситуация — тази на възрастния човек. Под негово ръководство се извършва представително изследване на възрастното на



селение в София и с анализа на резултати в книгата „Третата възраст“ (под редакция на Г. Йолов, 1982) се засягат най-съществените личностно-психологични и социално-психологични въпроси на стареенето. В тази област Г. Йолов проявява най- силен интерес към взаимоотношенията между отделните поколения и многоаспектно ги разработва в книгата си „От върха на годините“ (1982).От върха на 60-годишнината си проф. д-р Г. Йолов изпъква и неразривната свързаност на неговия творчески път с активна обществено-политическа дейност. Като общественик и най-вече като дългогодишен ръководител на катедра „Психология“ в Софийския университет, директор на Института по образованието „Т. Са- модумов“, директор на Центъра за научна информация при Комитета за култура, директор на Централната лаборатория по психология при 

БАН, ръководител на секции, научни колективи и многобройни изследвания, като неуморен лектор и деец на Дружеството за разпространение на научни знания „Г. Кирков“ и Дружеството наибългарските психолози проф. Г. Йолов години наред влага своята научна компетентност и организационен опит за развитието и институционализирането на българската психологическа наука. Неговият труд даде тласък и за по-пълното навлизане на психолозите у нас в решаването на практически въпроси.И тъй като по всичко личи, че за психолозите 60 години са все още „на попрището жизнено в средата. . .“, юбилеят на проф. д-р Г. Йолов е хубав повод да му пожелаем здраве, дълголетие и нови сполучливи находки в творческите търсения.
ЧАВДАР КИСДИНОВ

Научен живот

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ПСИХОЛОЗИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТАНа 18 и 19 ноември 1986 г. в гр. Казанлък се проведе поредният семинар на психолозите от промишлените предприятия в страната. По традиция негов организатор е Централната лаборатория по психология при БАН. Домакин бе ОбК на БКП, а за добрата организация значително допринесоха и Институтът за развитие на промишлеността, СП „Хидравлика“ и комбинат „Ф. Енгелс“. В работата на семинара участвуваха около 60 промишлени психолози. Гости бяха стопански и обществени ръководители от водещи предприятия в града. Основна тема бе „Психологически проблеми на професионалния подбор в практиката“. Семинарът бе открит от ст.н.с. Весе

лина Русинова, ръководител на секция „Приложна психология“ в ЦЛП БАН. Тя обоснова психологическите аспекти на професионалния подбор.Деловата работа през първия ден протече в две заседания. На сутрешното заседание вниманието па участниците бе насочено към някои теоретични проблеми. В доклада па ст.н.с. Надежда Стамен кова бяха разгледани основните принципи и подходи на психологическия професионален подбор. Ст.н.с. Стефан Дончев предложи социологичен анализ на формите за подбор на кадрите и условията на научно-техническата ре волюция и произтичащите от нея промени в социалистическата орга низация на труда.



Интерес сред участниците предизви- са докладът на ст.н.с. Веселина Русинова върху работата на отделението ю социология и психология с кадиите в промишленото предприятие Словнафт“ от Братислава, ЧССР. аместник-директорът на металур- ичния комбинат „Ленин“ в гр. Пер- ик представи обстойно дейността а психо-физиологичната лаборато- ия по професионалния подбор и гриодичната работа с кадрите при гшаване на възникващи проблеми в зоцеса на труда. Удовлетворява актът, че един стопански ръководи- л е вникнал задълбочено в същ- )стта на психологическата практика промишленото предприятие.На обедното заседание промиш- ните психолози проявиха голяма тивност, като изнесоха съобщения конкретни проблеми на психоло- ческия подбор. Б. Ботев анализира кои проблеми, свързани с процеду- та на подбора, осъществяван в мбинат „Ф. Енгелс“ в гр. Казан- H. Психодиагностиката на про- сионално значимите качества в ме- [ургичния комбинат „Л. Брежнев“ предмет на съобщението на М. осева. Д. Христова представи ме- ики за оценка на работници и слу- ци, за подбор на ръководни кад- и преквалификация в произведената дейност на трамвайния за- . В съобщението на Е. Маджаров, Куртев и А. Липчев бяха засег- и неблагоприятните личностни осо- зсти на някои категории канди- 1 за служители в наздорно-охра- елния състав на местата за ли- ане от свобода.След обяд участниците в семи- 1 имаха възможност да се запоз- ■ с едно от постиженията на [но-техническата революция в .ма- зстроенето у нас — автоматизи- [я участък на производствения ,ес в СП „Хидравлика“. Направе- s и посещение в музея на пред

приятието.Третото заседание на семинара също бе посветено на практически проблеми на професионалния подбор. Б. Цветкова представи бланка за наблюдение при подбор на водачи на моторни превозни средства. Р. Ко- жухарова засегна проблеми във връзка с разработване на професиограми на няколко машиностроителни професии и методически указания за тяхното практическо приложение. П. Димитров анализира възможностите за предсказване на редица психологични променливи на професионалната пригодност с помощта на компютърна програма на регресионния модел. Д. Йорданова изложи организационните принципи и звена при изграждане на психологическа служба в промишленото предприятие. Семинарът приключи своята работа с дискусия на „кръгла маса“. Основната тема бе „Място и роля на психологическия подбор в дейността на психолога в практиката“. Бяха обсъдени редица проблеми, коитс са от съществено значение за процедурата на психологическия подбор, а именно уточняване на критерии и методи за диагностика на специфични за определени дейности професионално значими качества, наличие на свръхмотивация у изследваните лица и др. Очертани бяха някои насоки за разширяване дейността на психолога в промишленото предприятие— периодична работа с изпълнители на рискови професии с опасност за живота и здравето, осъществяване на мероприятия за снижаване на напрежението, произтичащо от трудовия процес, повишаване ефективността при изследване и прогнозиране дейността на ръководни кадри, участие в осъществяването на форми за допълнителна квалификация на работниците и др. Поставен бе и въпросът за оптимизиране на профе



сионалния подбор чрез използване на компютърна техника и създаване на програмна основа на методичната работа. Бяха отчетени и някои отрицателни страни от дейността на промишлените психолози.В. Русинова закри семинара, 
като изрази надеждата, че какю настоящият, така и бъдещите семипа ри ще спомогнат за информационния обмен на психологични знания между промишлените психолози.
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CO



тие на учениците. Експериментално се изследва равнището на четири прогностични умения на учителите: 1) умение да се предвижда успехът на учениците по дадена учебна дисциплина; 2) умение да се предвижда участието на учениците в общественополезна дейност; 3) умение да се предвижда отношението на учениците към ученето; 4) умение да се предвижда поведението на учениците от изучаваната възраст в колектива. Анализът на експерименталните данни се осъществява диференцирано съобразно факторите: преподавана учебна дисциплина, полова принадлежност на учителите, трудов стаж, образование, месторабота. На основата на проведеното изследване се предлагат някои препоръки за усъвършенстване на подбора, подготовката, преподготовката и управлението на учителския труд.
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ЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА ВЪЗ
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НИЦИТЕ (IV—X КЛАС). С., 1985В дисертационния труд в психологически аспект се изяснява проблемът за същността, структурата и за особеностите на художественото възприемане, както и неговата специфика по отношение на живописта като вид изобразително изкуство. Експериментално се изучават възрастовите особености на възприемането на живопис в интервала чет- върти-десети клас: изследват се изменението на адекватността, творческата наситеност и цялостността на възприемането на живопис; осо

беностите в развитието на когнитив- ната организация на художественото смислово пространство, обуславящо възприемането на живопис; възрастовите изменения в отношението на учениците към различните жанрове живопис. Върху основата на получените емпирични данни се очертават някои тенденции, характеризиращи динамиката на възприемането на живопис в посочения възрастов интервал.
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ТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ И КРИЗИС
НИТЕ СИТУАЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО 
СЕМЕЙСТВО. С., 1985.В дисертацията се разработва в теоретичен план проблемът за конфликтите между съпрузите в семейството. Изясняват се различните аспекти на съвместимостта и несъвместимостта между брачните партньори: психофизиологически, нравствен, битов, естетически, идеологически, политически. Класифицират се кризисните явления, обуславящи стабилността или нестабилността на съвременното семейство, като авторът обособява четири разновидности: 1) кризисни явления, възникнали на основата на несъвместимостта между съпрузите; 2) кризисни състояния със стабилизираща функция по отношение на семейството; 3) кризисни състояния с дестабилизираща функция; 4) кризисни състояния с генерализиращо действие. Разглеждат се основните психологически и социално-писхологи- чески фактори за преодоляване на несъвместимостта между съпрузите.
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нови книги
ХОФМАН И. Активная память: Зкспериментальнме исследования и тео

рии человеческой памяти. Пер. с нем. (Общ. ред. и предисл. Б. М. Величков- 
ского, Н. К. Корсаковой — М.:Прогресс, 1986 — 312 с.

Монографията изследва общопсихологическите механизми и особености на 
човешката памет. Позовавайки се на собствени експериментални резултати, ав
торът запознава с функционирането на кратковременната и дълговременната 
семантична памет. Обстойно анализира феномена на интеграция на намиращата 
се в паметта информация, както и способите за добиване на нова информация, 
с което обосновава разбирането си за активната природа на паметта като процес 
не само на съхраняване на знанията, но и на тяхното пораждане и използване.

LONNER, W. J.: BERRY J. W. (ed.) Field methods in crosscultural research.
Beverly Hills — Newbury Park: Sage Publications Inc., 1986 — 356 p.
Книгата е ценно практическо ръководство за полеви междукултурни из

следвания. Тя дава отговор на много от въпросите, които възникват при изгот
вянето и осъществяването на между културните изследователски програми. В 
началните глави се обсъждат проблеми от по-общ теоретически и методологиче- 
ски характер — как да се правят изводи и обобщения от емпиричните между
културни данни, какви стратегии да се използват при проектирането и ана
лиза на междукултурните проучвания. Предмет на разглеждане в следващите 
глави са отделни конкретни страни на полевата работа, а именно: спецификата 
на наблюдението и измерването в междукултурните изследвания, начините за 
съставяне на извадките, проблемите на превеждането на методическия инстру
ментариум.

KIM Y. Y. (ed.) Interethnic Communication. Current Research. Beverly 
Hills — Newbury Park: Sage Publications Inc., 1986 — 320 p.
Проблемите на междуетническите отношения придобиват все по-голяма ост

рота в съвременния свят. Това обстоятелство изисква систематично да се изуча
ват пътищата, по които индивидите и групите с различен етнически произход 
общуват и взаимодействуват помежду си. Най-новите изследвания в тази проб
лемна област са представени в настоящия сборник. Включените в него студии 
разглеждат въпросите за междуетническите различия в стереотипите, в атрибу- 
тивните и комуникативните стилове; за езика и вербалното (невербалното) пове
дение при междуетническите взаимодействия; за влиянието на различната етни
ческа принадлежност върху общуването на децата в училище и върху форми
рането на междуличностните отношения на възрастните.

20725 Цена 0,60 лв.


